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คํานาํ 
 
 

      เอกสารเล่มน้ี เป็นเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าโครงการก่อสร้าง

ถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน(Wet Crossing) ประจาํปี พ.ศ. 2553,2554 (หลังดาํเนินการ) โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือต้องการทราบความคุ้มค่า และสมประโยชน์ของโครงการ  เพ่ือต้องการทราบผลการดาํเนินโครงการ  

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้หรือไม่   การติดตามและประเมินผลในคร้ังน้ีเป็นการติดตามและ

ประเมินผลเชิงคุณภาพ  ซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวบ้านที่อยู่ในเขต อาํเภอหนองสองห้อง  อาํเภอพระยืน  

อาํเภอเปือยน้อย  อาํเภอนํา้พอง  อาํเภอชุมแพ ที่อยู่ในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงโครงการก่อสร้างถนน

สาํหรับนํ้าล้นผ่านประจําปีงบประมาณ  2553, 2554  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลเป็นแบบสมัภาษณ ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

                ดังน้ัน  ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว ทาํให้ทราบถึงประสทิธิภาพ 

ประสทิธิผล ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ มีข้อมูลไว้เป็นแนวทางในการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และเพ่ือติดตามและประเมินผลการดาํเนินโครงการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ทาํการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

ซ่ึงได้นาํเสนอผลการติดตามฯ ต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสาร

การติดตามและประเมินผลเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับผู้ที่สนใจ หรือส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การดาํเนินการคร้ังต่อไป 
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บทที ่ 1 

 
บทนาํ 

ความเป็นมาและความสําคญัของการติดตาม 

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง

จังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํการเกษตรกรรม  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เลง็เหน็

ความสาํคัญในการพัฒนาชนบทและเมืองให้น่าอยู่ที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเจริญครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชน มุ่งพัฒนาเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของ

ประชาชนและชุมชนอย่างย่ังยืน โดยพัฒนาด้านการเกษตร มีการจัดหาแหล่งนํา้เพ่ือการเกษตร เช่น การขุด

ลอกแหล่งนํา้สาธารณะ จัดสร้างฝายเกบ็กักนํา้ ขุดสระในไร่นา และการก่อสร้างถนนสาํหรับให้นํา้ล้นผ่าน 

ลักษณะภูมิประเทศอยู่ในที่ราบสูง สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็น ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว  แต่ฤดูแล้งมี

สภาพแห้งแล้งมาก เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ การขนส่งคมนาคมส่วนใหญ่เป็นทางบก ใช้รถยนต์ และ

รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทาง  แต่ในบางคร้ังถนนหรือทางรถไฟกต็ัดผ่านแม่นํา้ ลาํคลอง หรือแอ่งนํา้

กว้างใหญ่  ตามสภาพภมิูประเทศบริเวณน้ัน ๆ ถนนหรือทางรถไฟเปล่ียนเป็นทาํนบเกบ็กกันํา้  ทาํให้นํา้เอ่อ

ท่วมในพ้ืนที่บริเวณด้านที่อยู่ทางต้นนํา้  และเกดิความแห้งแล้งในบริเวณที่อยู่ทางด้านท้ายนํา้ ซ่ึงเป็นเหตุให้

เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และผลิตผลด้านการเกษตรกรรมของชาวบ้าน  ดังน้ันในกรณี

ดังกล่าว จึงจาํเป็นต้องเปิดช่องนํา้  โดยการสร้างสะพาน หรือ ท่อ ในช่วงตอนน้ัน  แต่ในกรณีที่เป็นแอ่งนํา้

ขนาดใหญ่ อาจจะลดระดับถนน หรือทางรถไฟให้ตํ่าลง  ซ่ึงจะมีลักษณะเสมือนหน่ึงเป็นฝายนํา้ล้น และเป็น

การขจัดปัญหาความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เลง็เห็น

ความสาํคัญในการพัฒนาแหล่งนํา้ เพ่ือใช้กักเกบ็นํา้   ในฤดูแล้ง ให้เกษตรกรมีนํา้ใช้สามารถปลูกพืชใน

หน้าแล้งและยังเป็นถนนสาํหรับข้ามไป มาได้  ดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดาํเนินก่อสร้าง

ถนนสาํหรับให้นํา้ล้นผ่าน(Wet Crossing)ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา  

ดังน้ัน  เพ่ือให้การดาํเนินงานโครงการดงักล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังน้ัน ฝ่ายตรวจติดตามแลประเมินผลแผนงาน/ 

โครงการ กองแผนและงบประมาณ จึงได้ทาํการตรวจตดิตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับ

นํา้ล้นผ่าน(Wet Crossing) ที่ดาํเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553, 2554  เพ่ือต้องการทราบ

ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่อโครงการ  เพ่ือนาํผลที่ได้รับไปปรับปรงุและใช้เป็นข้อมูลในการ

ดาํเนินงานในคร้ังต่อไป   

 
 วตัถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือต้องการทราบความคุ้มค่า และสมประโยชน์ของโครงการ 

          2. เพ่ือต้องการทราบผลการดาํเนินโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้หรือไม่ 
 
 
 
 



 
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
 

  ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
       1. ประชากรที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่  ชาวบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด

ขอนแก่น  
ที่อยู่ในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่านประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553,2554   
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาํเนินโครงการ  

2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่  ชาวบ้านที่อยู่ในเขต อาํเภอ 
หนองสองห้อง  อาํเภอเปือยน้อย  อาํเภอพระยืน  อาํเภอนํา้พอง  อาํเภอชุมแพ ที่อยู่ในพ้ืนที่และบริเวณ

ใกล้เคียงโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่านประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553, 2554  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดาํเนินโครงการ  
            3. ในเชิงระยะเวลา  คือ  ทาํการตดิตามและประเมินโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้น

ผ่าน(Wet Crossing) ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน  2555  
 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
          1. ทาํให้ทราบถงึประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ 

2. มีข้อมูลไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

นยิามศพัท ์   

                    1. ประชากร  หมายถงึ  ชาวบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ในพ้ืนที่และบริเวณ

ใกล้เคียงโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553,2554  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดาํเนินโครงการ  
                   2. กลุ่มเป้าหมาย  หมายถงึ ชาวบ้านที่อยู่ในเขต อาํเภอหนองสองห้อง  อาํเภอเปือยน้อย  

อาํเภอพระยืน อาํเภอนํา้พอง  อาํเภอชุมแพ ที่อยู่ในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับ

นํา้ล้นผ่าน    ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553, 2554 
                     3. การประเมินโครงการ  หมายถงึ  กระบวนการในการเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ของการดาํเนินโครงการ  และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถงึจุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการน้ันอย่างมีระบบแล้ว

ตัดสนิใจว่าจะปรับปรงุแก้ไขโครงการน้ันเพ่ือการดาํเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดาํเนินงานโครงการน้ัน 

    4. ความคุม้ค่า  หมายถงึ  การดาํเนินภารกจิของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธต์าม
วัตถุประสงคท์ี่กาํหนดอย่างมีประสทิธภิาพ  และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกบัทรัพยากรที่ใช้  ทั้งน้ี ผลลัพธท์ี่

เกดิขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสาํเรจ็ที่พึงประสงค์  และผลกระทบในทางลบที่เกดิขึ้นแก่ประชาชนและสงัคม  ทั้งที่
สามารถคาํนวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคาํนวณเป็นเงินได้ 
  5. ถนน หมายถงึ เส้นทางที่ทาํขึ้นให้ยวดยานใช้สญัจรผ่านไปมาได้ 

          6. ถนนสําหรบันํ้ าลน้ผ่าน  หมายถงึ ถนนที่ทาํขึ้นเพ่ือให้นํา้เอ่อล้นไหลข้ามไปได้ใน

ขณะเดียวกนัยวดยานที่สญัจรบนถนนกผ่็านไปได้ 

 

 



 
บทที ่ 2 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง 

 
  การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน(Wet 
Crossing)ประจาํปี พ.ศ. 2553, 2554 (หลังดาํเนินการ) ในคร้ังน้ี ได้ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการตดิตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1. แนวคดิเกี่ยวกบัการปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. แนวคดิเกี่ยวกบัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. แนวคดิเกี่ยวกบัการประเมินโครงการ 
4. แนวคดิเกี่ยวกบัการประเมินความคุ้มค่า 
5. แนวคดิเกี่ยวกบัถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน 
6. กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการปกครองทอ้งถิน่ 
 

  ความหมายของการปกครองทอ้งทอ้งถิน่ 
        จากการศึกษาแนวคดิเกี่ยวกบัการปกครองท้องถิ่น  ได้มีนักวิชาการหลายทา่นได้ให้

ความหมายไว้หลายความหมายซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหลักการสาํคัญที่คล้ายกนั  ดังน้ี   

         อทุยั หิรัญโต (2523 )   ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่า   การปกครองที่รัฐบาล
มอบอาํนาจให้ประชาชน ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงจัดการปกครองและดาํเนินการ บางอย่าง โดยดาํเนินการ
กนัเอง เพ่ือบาํบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าที่ ซ่ึง
ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งน้ีมีความเป็นอสิระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุม

ด้วยวิธกีารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาได้ไม่เพราะการปกครองท้องถิ่น
เป็นสิ่งที่รัฐทาํให้เกดิขึ้น   

     ประหยัด   หงษ์ทองคาํ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า  การปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Government) 
เป็นรปูแบบการปกครองที่เกดิจากระบบการกระจายอาํนาจปกครอง (Decentralization)จากส่วนกลางไปยัง

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในอนัที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และดาํเนินกจิกรรม 
ต่าง ๆ ในการปกครองท้องถิ่นตนเอง  เพ่ือสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 

  ชูวงศ์   ฉายะบุตร (2539) อ้างองิมาจาก Daniel Wit (1967) การปกครองท้องถิ่น หมายถึง  
การ 

ปกครองที่รัฐบาลกลาง   ให้อาํนาจ หรือกระจายอาํนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้
ประชาชน  ในท้องถิ่นได้มีอาํนาจในการปกครองร่วมกนัทั้งหมด  หรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น  

ตามหลักการที่ว่า  ถ้าอาํนาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่น กย่็อมเป็น
รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน  ดังน้ัน การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจาํเป็นต้อง

มีองค์กรของตนเอง  อนัเกดิจากการกระจายอาํนาจของรัฐบาลกลางโดยองค์กรน้ันมิได้เป็นส่วนหน่ึงของ

รัฐบาลกลาง   แต่มีอาํนาจในการตดัสนิใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นของตน 



 
                     ประทาน   คงฤทธศิึกษากร(2535)  ได้ให้ความหมายว่า  การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการ
ปกครองที่เป็นผล สบืเน่ืองมาจากการกระจายอาํนาจทางการปกครอง ของรัฐ และโดยนัยน้ีจะเกดิองค์การทาํ
หน้าที่ ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นน้ัน ๆ องค์การน้ีจัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่กมี็ อาํนาจใน
การกาํหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏบิัตใิห้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง 
                      
   วตัถุประสงคข์องการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
        ชูวงศ์  ฉายะบุตร (2539)  ได้จาํแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น ไว้ดังน้ี 
  1. เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  เป็นสิ่งที่เหน็ได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้อง

อาศัยเงินงบประมาณเป็นหลัก  หากเงินงบประมาณจาํกดั ภารกจิที่จะต้องบริการให้กบัชุมชนต่าง ๆ อานไม่

เพียงพอ  ดังน้ัน หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น  หน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ัน ๆ  กส็ามารถมีรายได้  มี

เงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดาํเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  จึงเป็นการแบ่ง

เบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก  การแบ่งเบาน้ีเป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน  ตัวบุคคล ตลอดจน

เวลาที่ใช้ในการดาํเนินการ  
  2.เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เน่ืองจากประเทศ

มีขนาดกว้างใหญ่  ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความแตกต่างกนั  การรอรับการบริการ

จากรัฐบาลแต่อย่างเดียว  อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มี

ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่าน่ันจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการน้ันได้ 
  3. เพ่ือความประหยัด  โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั  สภาพความเป็นอยู่ของ

ประชาชนกต่็างไปด้วย  การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้ นจึงมีความจําเป็น  โดยให้อาํนาจหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นจัดเกบ็ภาษีอากร  ซ่ึงเป็นวิธกีารหารายได้ให้กบัท้องถิ่นเพ่ือนาํไปใช้ในการบริหารกจิการของ

ท้องถิ่น  ทาํให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล  ที่จะต้องจ่ายให้กบัท้อง ถิ่นทั่วประเทศเป็นอนัมาก  และ

แม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่กมี็เง่ือนไขที่กาํหนดไว้อย่างรอบคอบ 
  4. เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย  แก่ประชาชนจากการที่การปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

ตนเอง  ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทาํหน้าที่ฝ่ายบริหาร  หรือ

ฝ่ายนิตบิัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นกต็าม การปฏบิัติหน้าที่ที่แตกต่างกนัน้ีมีส่วนในการส่งเสริม

การเรียนรู้ถงึกระบวนการปกครองระบอบประชาธปิไตยในระดบัชาตไิด้เป็นอย่างด ี
 
 ความสําคญัของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
         จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัติประสงค์ทางการปกครองของ

รัฐในอนัที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสกุของประชาชน  โดยยึดหลักการกระจายอาํนาจปกครอง  และ

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  ความสาํคัญ

ของการปกครองท้องถิ่นจึงสามารถสรปุได้ดังน้ี 
  1.  การปกครองท้องถิ่น  คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้

ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง  การบริหารท้องถิ่นเกิดความ

รับผดิชอบ  และหวงแหนต่อประโยชน์อนัพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อนัจะนาํมา  ซ่ึงความศรัทธาเล่ือมใส

ในระบอบการปกครองประชาธปิไตยในที่สดุ (ชูศักดิ์  เที่ยงตรง, 2518 : 6-7) โดยประชาชนจะมีโอกาส 



 
เลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ   ฝ่ายบริหาร  การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่

เหมาะสม  สาํหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้นําในท้องถิ่นจะได้ใช้

ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น  เกิดความคุ้นเคยมีความชาํนิชาํนาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของ

พลเมือง  ซ่ึงจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 
  2.  การปกครองท้องถิ่นทําให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้ จักการปกครองตนเอง (Self 
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ประการหน่ึงกค็ือ  การปกครองตนเองมิใช่เป็น

การปกครองอันเกิดจากคาํสั่งเบื้ องบน  การปกครองตนเองคือ  การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง   

ซ่ึงผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น  โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วม

ใจจากประชาชนแล้ว  ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสยีง ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธปิไตยต่าง ๆ  เช่น  เปิด

โอกาสให้ประชาชนออกเสยีงประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอาํนาจถอดถอน (Recall)  ซ่ึงจะทาํให้
ประชาชนเกดิความสาํนึกในความสาํคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค  ปัญหา  และ

ช่วยกนัแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน (อนันต์  อนันตกูล, 2521) 
          3.  การปกครองท้องถิ่น  เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  ซ่ึงเป็นหลักการสาํคัญของการ

กระจายอาํนาจการปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระ  ของรัฐบาลเน่ืองจากความ

จาํเป็นบางประการ ดังน้ี (ชูวงศ์  ฉายะบุตร, 2539) 
        3.1  ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น  ซ่ึงจะเหน็ได้จาก

งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง 
        3.2  รัฐบาลมิอาจจะดาํเนินการในการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้

อย่างทั่วถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือจัดบริการ

โครงการในท้องถิ่นโดยรปูแบบที่เหมือนกนั  ย่อมไม่บังเกดิผลสงูสดุ ท้องถิ่นย่อมรู้ ปัญหาและเข้าใจปัญหาได้

ดีกว่าผู้ซ่ึงไม่อยู่ในท้องถิ่นน้ัน ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหา ที่เกดิขึ้นในท้องถิ่น

น้ันมากที่สดุ 
       3.3  กิจการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะท้องถิ่นน้ัน  ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่น และไม่มี

ส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม  จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดาํเนินการดังกล่าว

เอง 
          ดังน้ัน   หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้ว  รัฐบาลจะต้องรับภาระดาํเนินการทุกอย่าง  

และไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่  รวมทั้งจะต้องดาํเนินการเฉพาะท้องถิ่นน้ัน  ไม่

เกี่ยวกนักบัท้องถิ่นอื่น หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่นเพ่ือดาํเนินการเองแล้ว  ภาระของรัฐบาลกจ็ะผ่อน

คลายไป  รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จาํเป็นเท่าน้ัน เพ่ือให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการ

ดาํเนินงานย่ิงขึ้น 
    4.  การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย  และมี

ประสทิธิภาพ  เน่ืองจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกนัไม่ว่าทางสภาพภมิูศาสตร์  ทรัพยากร  ประชาชนความ

ต้องการ  และปัญหาย่อมต่างกันออกไป  ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด  และสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนกต้็องเป็น ผู้รู้ถงึปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี  การบริหารงานจึง

จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเร่ืองขออนุมัติ ไปยังส่วนเหนือขึ้ นไป  

ท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสรจ็สิ้นลงภายในท้องถิ่นน่ันเอง  ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จาํเป็น 
 
 



 
  5.  การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นําทางการเมือง การบริหารของประเทศใน

อนาคต  ผู้นาํหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง  การได้รับเลือกตั้ง  การ

สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน  และยังฝึกฝนทกัษะ

ทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย  ในประเทศไทย  ผู้นาํทางการเมืองที่มีช่ือเสียง  เช่น  นายทองหยด  

จิตตะวีระ  นายสุรินทร์  เทพกาญจนา  เป็นต้น  ล้วนแต่มีผลงานจากการเป็น  นายกเทศมนตรี  หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อน  จนสามารถประสบความสาํเร็จเป็นนักการเมืองที่มีช่ือเสียงในระดับชาติ (วิญญู  

องัคณารักษ์, 2518) 
  6.  การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงพาตนเอง 

การปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอาํนาจ ทาํให้เกิดการพัฒนาชนบท  แบบพ่ึงตนเอง  ทั้งทาง

การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  การดาํเนินงานพัฒนาชนบท  ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสาํคัญประการหน่ึง  

คือ  การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเตม็ที่  ซ่ึงการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลน้ัน  จะต้องมาจา

การริเร่ิมช่วยตนเองของท้องถิ่น  ทาํให้เกดิความร่วมมือร่วมแรงกัน  โดยอาศัยโครงสร้างความเป็น  อสิระ  

ในการปกครองตนเอง  ซ่ึงต้องมาจากการกระจายอาํนาจอย่างแท้จริง 
 

แนวคิดเกีย่วกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
 
             ประวติัและความเป็นมาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้ งขึ้ นเป็นคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  

พุทธศักราช  2476  พระราชบัญญัติน้ีมี  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1 ว่าด้วยเร่ืองเทศบาล  และส่วนที่  2  ว่าด้วย
เร่ืองสภาจังหวัด การจัดตั้งสภาจังหวัดในคร้ังแรกน้ีได้กาํหนดให้ประชาชนเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้ามาเป็น

สมาชิกโดยให้สมาชิกสภาจังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมา ปี พ.ศ.2481รัฐบาลได้ตรา

พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481  เพ่ือแยกกฎหมายที่เกี่ยวกบัสภาจังหวัดโดยเฉพาะ  โดยแยกออกมา
ต่างหากจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476   ต่อมาในปี พ.ศ.  2498  จึงได้มีการแก้ไขปรับปรงุกฎหมาย
ขึ้นมาใหม่  คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีผู้ว่า

ราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ทาํหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร  และกาํหนดให้สภาจังหวัดซ่ึงประชาชนเลือกตั้ง

สมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาปฏบิัติหน้าที่ในสภาจังหวัดเป็นสภานิติบัญญัติ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏบิัติงาน

ของฝ่ายบริหาร และนอกจากน้ันยังมีอาํนาจหน้าที่สอบถามการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาคใน

จังหวัดด้วย  บทบาทหน้าที่ที่สาํคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือการพัฒนาท้องถิ่น   

       ต่อมา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุง บทบาท  อาํนาจหน้าที่และ

โครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่คือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  พ.ศ. 2540  และในปี  พ.ศ. 2542  กมี็การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อกีคร้ังจนถงึปัจจุบัน 

 
 
 
 



 
               โครงสรา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  แบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย  ดังน้ีคือ 
1. ฝ่ายนิติบญัญติั   มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่น เรียกว่า “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด”จากทุกอาํเภอรวมกันทาํหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือการออกข้อบัญญัติ

งบประมาณ  การกาํหนดนโยบาย  การอนุมัติจัดทาํแผนพัฒนาการกาํกบัดูแลการปฏบิัติงานของฝ่ายบริหาร
ให้เป็นไปตามมติของสภา สาํหรับจาํนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จะมีได้มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กบัจาํนวนประชากร  ตามทะเบียนราษฎร์ปีสดุท้ายที่มีการเลือกตั้ง  คือ  ในจังหวัดที่มีราษฎรไม่เกนิห้า
แสนคน  มีได้  24  คน  มีราษฎรตั้งแต่ห้าแสนคนไม่เกนิหน่ึงล้านคน  มีได้  30  คน  มีราษฎรตั้งแต่หน่ึงล้าน
คนไม่เกนิหน่ึงล้านห้าแสนคน มีได้  36  คนมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงล้านห้าแสนคนไม่เกนิสองล้านคน  มีได้  42 
คน  และมีราษฎรตั้งแต่สองล้านคนขึ้นไป  มีได้  48  คน  ซ่ึงกาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  พ.ศ.  2540  มาตรา   9  โดยจะอยู่ในวาระคราวละ  4  ปี 

2.  ฝ่ายบริหาร   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ 
ประชาชน ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2546  (เดิมมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกนั ) และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ขึ้นเป็นคณะผู้บริหารสาํหรับจาํนวนที่จะแต่งตั้งได้น้ันให้ถือจาํนวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเกณฑ ์คือ จังหวัดใดที่มีสมาชิกย่ีสบิสี่คนหรือ  สามสบิคน  แต่งตั้งได้  2  คนจังหวัดใด
ที่มีสมาชิกสามสบิหกคนหรือสี่สบิสองคน  แต่งตั้งได้  3  คน  และจังหวัดใดที่มีสมาชิกสี่สบิแปดคน  แต่งตั้ง
ได้  4  คนตามลาํดับ  ซ่ึงได้กาํหนดไว้ตาม   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540 มาตรา   
35  ทั้งน้ี  มีหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกจิหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ภายใต้การกาํกบัดูแล
ของรัฐบาล  เพ่ือความม่ันคงความสงบเรียบร้อย  และประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                              
 

 
ภาพที่ 1    โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
             อํานาจหนา้ทีข่ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

        กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกบัอาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2542  
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกบัอาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือ 
  ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอาํนาจหน้าที่ดาํเนินกจิการภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ดังต่อไปน้ี  
         1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขดัหรือแย้งต่อกฎหมาย 
         2) จัดทาํแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดทาํแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด 
   3) สนับสนุนสภาตาํบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
   4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏบิัติหน้าที่ของสภาตาํบลและราชการส่วนท้องถิ่น
อื่น 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั (ฝ่ายสภาฯ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองพสัดุ
และ

ทรัพยสิ์น 

กองการ 
ศึกษาฯ  

กอง
คลงั 

กองแผน 
และงบ 
ประมาณ 

กอง
กิจการ
สภาฯ 

สาํนกั
ปลดัฯ  

สมาชิกสภา  อบจ.(42 คน) 

รองประธาน  สภา  อบจ.  

ประธานสภา  อบจ. 

กอง
กิจการ
ขนส่ง 

กอง
ช่าง 

กองการ 
เจา้หนา้ท่ี 



 

   5) แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาํบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
   6) อาํนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2498 เฉพาะภายในเขตสภาตาํบล 
   7) คุ้มครอง  ดูแล  และบาํรงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   8) ทวิ บาํรงุรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ี ภมิูปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 
  9) จัดทาํกจิการใด ๆ อนัเป็นอาํนาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและกจิการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกนัดาํเนินการหรือให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจัดทาํ  ทั้งน้ีตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  10) จัดทาํกจิกรรมอื่นใดตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัตน้ีิหรือกฎหมายอื่นกาํหนดให้
เป็นอาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  บรรดาอาํนาจหน้าที่ใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภมิูภาคอาจมอบให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปฏบิตัิได้  ทั้งน้ีตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 

   พระราชบญัญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ พ.ศ.   2542   บทบญัญติัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอํานาจหนา้ทีข่ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  มีดงันี้  
  ม.17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอาํนาจและหน้าที่ในการจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี                                                                                                                      
          1) การจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจดัทาํแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด 
   2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏบิัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
   4) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
   5)การคุ้มครอง ดูแลและบาํรงุรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6) การจัดการศึกษา 
   7) การส่งเสริมประชาธปิไตย  ความเสมอภาค  และสทิธเิสรีภาพของประชาชน 
   8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   10) การจัดตั้งและดูแลระบบบาํบดันํา้เสยีรวม 
   11) การกาํจดัขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏกูิลรวม 
   12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
   13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํา้ 
   14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
 



 
   15) การพาณชิย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทาํกจิการไม่ว่าจะดาํเนินการเองหรือร่วมกบั
บุคคลอื่น หรือจากสหการ 
   16) การสร้างและบาํรุงรักษาทางบกและทางนํา้ที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น 
   17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
   18) การส่งเสริมการกฬีา  จารีตประเพณ ี และวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น 
   19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
   20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ ์ และหอจดหมายเหต ุ
   21) การขนส่งมวลชน  และการวิศวกรรมจราจร 
   22) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
   23) จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

24) จัดทาํกจิกรรมใดอนัเป็นอาํนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นที่ 
อยู่ในเขตและ กจิการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกนัดาํเนินการ  หรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาํ  ทั้งน้ีตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
   25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา 
ท้องถิ่น 
   26) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ  หรือ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
   27) การสงัคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี   คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
   28) จัดทาํกจิการอื่นใดตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี   หรือกฎหมายอื่นกาํหนดให้
เป็นอาํนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   29)กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาํหนด 
 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นองค์กรปกครองที่ใหญ่ ที่ต้องดูแลและพัฒนา

ท้องถิ่นทั้งจังหวัดในทุก ๆ ด้าน  ตามพระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ที่บัญญัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์

สขุของประชาชน   อนัจะทาํให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ครอบคลุมและทั่วถงึมากย่ิงขึ้น 
 

            รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีรายได้จากประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 
  1)  หมวดภาษีอากร 
           (1)  ท้องถิ่นจัดเกบ็เอง  ได้แก่ 
        ก.  นํ้ามันเบนซินและนํ้ามันที่คล้ายกัน นํ้ามันดีเซล และนํ้ามันที่คล้ายกับก๊าช

ปิโตรเลียม  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอาํนาจออกข้อบัญญัติเรียกเกบ็ได้ไม่เกนิลิตรละสบิสตางค์ 
 
 
 



 
             ข. อากรยาสบู ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอาํนาจออกข้อบัญญัติเรียกเกบ็ได้

ในอตัรามวนละสบิสตางค ์
        ค. ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมซ่ึงองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมีอาํนาจออกข้อบัญญัติเรียกเกบ็ได้ 
           (2)  ท้องถิ่นมอบให้รัฐจัดเกบ็  ได้แก่  ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพ่ิม(ในส่วนที่เป็น

ของท้องถิ่น)  ภาษีสรุา  ภาษีสรรพสามิต  ค่าภาคหลวงแร่  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   

         (3)  รัฐจัดเกบ็แล้วมอบให้ทั้งจาํนวน  ได้แก่  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละ

ล้อเล่ือน 

 2)  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
 3)  หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 
 4)  หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 
 5)  พันธบัตรหรือเงินกู้ตามที่กฎหมายบัญญัตไิว้ 
 6)  ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเกบ็ตามประมวลรัษฎากร  จดัเกบ็ได้ในจังหวัดแล้วส่งให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีที่จดัเกบ็ได้ 
 7)  เงินอดุหนุน  ซ่ึงรัฐบาลต้องจัดสรรให้ในทุกปีงบประมาณ 
 

            รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีรายจ่ายได้แยกเป็นหมวดรายจ่าย  ดังน้ี 
  1)  หมวดเงินเดือน 
  2)  หมวดค่าจ้างประจาํ 
  3)  หมวดค่าตอบแทน 
  4)  หมวดค่าใช้สอย 
  5)  หมวดค่าวัสดุ 
  6)  หมวดค่าสาธารณปูโภค 
  7)  หมวดเงินอดุหนุน 
  8)  หมวดค่าครภุัณฑ ์
  9)  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  10)   หมวดราย จ่ ายอื่ นตามที่ มี ข้อ ผูกพัน   หรือตามที่ กฎหมายหรือระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยกาํหนดไว้ 
 

แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินโครงการ 
 

  ความหมายการประเมินโครงการ  
  การประเมินโครงการ     หมายถึง   กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลของ
การดาํเนินโครงการ   และพิจารณาบ่งช้ีใหท้ราบถึงจุดเด่นหรือจุดดอ้ยของโครงการนั้นอยา่งมีระบบแลว้
ตดัสินใจวา่จะปรับปรุงแกไ้ขโครงการนั้นเพื่อการดาํเนินงานต่อไปหรือจะยติุการดาํเนินงานโครงการนั้นเสีย 
 
 



 
 
           นักวิชาการได้กล่าวถงึแนวคิดเกี่ยวกบัการประเมินโครงการไว้หลายแนวคิด ดังน้ี 
  สมหวัง  พิธยิานุวัฒน์ (2544 : 117) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถงึ กระบวนการ

ที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซ่ึงเป็น

ขั้นตอนสาํคัญของการบริหารงานเชิงระบบ จึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่เม่ือดาํเนินงานโครงการสิ้นสดุแล้วต้อง

มีการประเมินโครงการ 
   สมคิด  พรมจุ้ย(2544 : 48)   กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ทาํ

ให้เกดิสารสนเทศในการปรับปรงุโครงการ และสารสนเทศในการตัดสนิสมัฤทธิ์ผลของโครงการ 
  เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2546 : 93) กล่าวว่า  การประเมิน คือการหาแนวทางตัดสนิการค้นหา

สิ่งที่โครงการได้ดาํเนินการไปแล้ว สิ่งใดที่ควรดาํเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและศึกษาว่า

ระหว่างดาํเนินการน้ันมีปัญหาใดบ้าง ที่ควรปรับปรงุเพ่ือบรรลุเป้าหมายของของโครงการ 
  พิสณุ  ฟองศรี(2550 : 4)  ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า  การประเมิน เป็น

กระบวนการตัดสนิใจของคุณค่าของสิ่งหน่ึงสิ่งใด  โดยนาํเอาสารสนเทศหรือผลจากการค้นคว้าเปรียบเทยีบ

กบัเกณฑท์ี่กาํหนดไว้ 

        จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า การประเมินโครงการเป็น

ผลจากการวัดผลที่เกดิขึ้นจากผลของการปฏบิัติงานจริง เพ่ือเอาผลน้ันไปเปรียบเทยีบกบัวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่กาํหนดไว้  อันจะทาํให้ทราบว่า  การปฏิบัติงานตามแผน หรือโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
        

การบริหารโครงการ 

         การบริหารงานให้ประสบความสาํเรจ็จาํเป็นต้องดาํเนินการทั้ง  2  อย่าง  คือ วางแผนที่ด ีมี

ระบบและดาํเนินการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ในโครงการ ผู้ประเมินจึงศึกษา

ค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกบัการบริหารโครงการ ดังน้ี  
                  สมคิด  พรมจุ้ย ( 2550 : 32- 34  )  ได้กล่าวถงึการบริหารโครงการ  หมายถงึ  

กระบวนการ 

ดาํเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาํหนดไว้    
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่สาํคัญ 3  ประการคือ    การวางแผน(Planning)  การปฏบิัตติามแผน 

(Implementation) การตดิตามและการประเมินผล(Evaluation) ความสมัพันธข์ององค์ประกอบการบริหาร
โครงการ ดังแสดงในภาพ 

 

 

 

 

 



 

  แผนภาพที่ 2    ภาพแสดงการบริหารโครงการ 

                                                                                        

 

 

 

 แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินความคุม้ค่า 
 

                  การประเมินความคุม้ค่า   หมายถงึ การประเมินการดาํเนินภารกจิของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผล

ผลิต ผลลัพธต์ามวตัถุประสงค์ที่กาํหนดอย่างมีประสทิธภิาพ    และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกบัทรัพยากรที่ใช้   

ทั้งน้ี ผลลัพธท์ี่เกดิขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสาํเรจ็ที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกดิขึ้นแก่ประชาชน 

สงัคม ทั้งที่สามารถคาํนวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคาํนวณเป็นเงินได้ 
             การประเมินความคุ้มค่า  ให้ความสาํคญักบัการประเมินใน 3 มิติ ได้แก่ 
                               (3.1)  ประสิทธิภาพ  หมายถงึ การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้

ทรัพยากร 
และกระบวนการทาํงาน   เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทยีบกบัต้นทุน

ทั้งหมด  การจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน  มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม  รวมทั้งมีกระบวนการทาํงานที่ประหยัด
ทรัพยากรประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ด้าน ได้แก่ ประสทิธภิาพการผลิต และการประหยัด โดยประสทิธภิาพการ

ผลิตจะวัดจากประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ระบบการ
จัดการและการปฏบิัติงาน  และสิ่งแวดล้อมในการทาํงาน 

             (3.2) ประสิทธิผล   เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏบิัติ
ภารกจิ  โดยเปรียบเทยีบผลที่ได้รับจากการปฏบิัตภิารกจิว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับที่กาํหนดไว้ก่อนดาํเนินการหรือไม่  โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด 3 ด้าน 

ได้แก่  การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏบิตัิภารกจิ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้บริการ 
                             (3.3) ผลกระทบ  หมายถงึ  ผลอนัสบืเน่ืองจากการปฏบิัตภิารกจิ  ทั้งที่คาดหมายหรือ
ตั้งใจ  และไม่ได้คาดหมาย  ทั้งที่เกดิขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏบิัติภารกจิ  ที่อาจกระทบต่อการพัฒนา
ในมิติอื่น  หรือการปฏบิัตภิารกจิของหน่วยงานอื่น  หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทั้งใน

และนอกพ้ืนที่ครอบคลุมถงึผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและลบ  ในมิติที่
สามารถประเมินในรปูตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากน้ียังต้องคาํนึงถงึผลกระทบในกรณทีี่ไม่ได้ดาํเนินงาน

ตามภารกจิของภาครัฐด้วย 
 
 
 

การวางแผน การติดตามและประเมินผล การปฏบัิติตามแผน 

บรรลุวตัถุประสงค ์



 

 
           ตวัช้ีวดัในการประเมินความคุม้ค่า   

                     1. การประเมินประสทิธภิาพ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วย สดัส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร 

และสดัส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  

                     2. การประเมินประสทิธผิล ตัวช้ีวัด  จะวัดจากระดบัความสาํเรจ็ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์และคุณภาพการให้บริการ  

                     3. การประเมินผลกระทบ ตัวช้ีวัด  จะวัดจากสะท้อนการปฏบิตัิภารกจิว่ามีผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิ สงัคม หรือสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด   

 การลงทุนโครงการเพือ่ประเมินความคุม้ค่า 

 

                  ในการประเมินต้นทุนของโครงการเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่าน้ัน  ผู้
ประเมินจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีความเข้าใจโดยถูกต้อง  เพ่ือมิให้การประเมินโครงการเกดิความ
ผดิพลาดโดยประเดน็ที่เกี่ยวข้องในการประเมิน  ประกอบด้วย 
             1. ต้นทุนของโครงการคือ  ต้นทุนการลงทุนที่คิดลดในแต่ละปี ตลอดวัฏจักรโครงการ 
  2. วิธกีารประเมินและประมาณการต้นทุนของโครงการลงทุนจะถูกต้องหรือไม่อยู่ที่การ

ประมาณการระยะเวลาของการดาํเนินงานโครงการให้ถูกต้อง  ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้
งาน  หรือช่วงเวลาที่ผลผลิตของโครงการจะเกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  ซ่ึงมักจะเป็นระยะปานกลางถงึ
ระยะยาว 
นอกจากวิธน้ีี  ในบางโครงการอาจจะคาํนวณระยะเวลาในการประเมินต้นทุนโครงการจากวันเร่ิม
โครงการจนถงึวันที่คาดว่าจะมีการชาํระบญัชีของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิของโครงการ  จนมูลค่าของ
สนิทรัพย์และหน้ีสนิเป็นศูนย์  น่ันคือวันที่ในอนาคตที่โครงการถอืว่าประสบความสาํเรจ็แล้ว 
                   การกาํหนดช่วงเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสดุโครงการมีความสาํคัญ  เพราะจะให้ผลลัพธข์อง
การประเมินโครงการที่แตกต่างกนัออกไปอย่างมาก และอาจจะมีผลต่อการตัดสนิใจที่แตกต่างกนัด้วย 

เช่น โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย  20 ปีกไ็ด้  แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกนิกว่า
ระยะเวลาของการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกจิของโครงการน้ันๆ  ต้นทุนที่ไม่รวมอยู่ในโครงการลงทุน 

คือ ต้นทุนทางบัญชีที่ไม่มีสภาพเป็นตัวเงิน  
            3.  ผู้ประเมินโครงการจะสามารถประเมินความย่ังยืนทางการเงินของโครงการลงทุนได้เม่ือ
รู้ ข้อมูลต่อไปน้ี 
                             (1)   ต้นทุนของการลงทุนในโครงการ 
                      (2)   ต้นทุนของการดาํเนินโครงการ 
                             (3)  รายรับหรือผลประโยชน์ที่เกดิจากการดาํเนินโครงการ 

 

 



 
                      ทั้งน้ีโครงการลงทุนใดๆ จะถอืว่ามีความย่ังยืนทางการเงินหรือความคุ้มค่า (Financial 
Sustainability) ทางการเงินกต่็อเม่ือ  โครงการน้ันไม่มีความเสี่ยงในการที่จะขาดสภาพคล่องในการ
ดาํเนินงานในอนาคต  ซ่ึงขึ้นอยู่กบัช่วงเวลาที่มีกระแสเงินไหลเข้ามาในโครงการกบัช่วงเวลาที่ถงึกาํหนด
ชาํระคืนหน้ี 
            4.  ต้นทุนของโครงการ จะนาํไปเปรียบเทยีบกบัรายได้หรือผลประโยชน์จากโครงการเพ่ือ
หาผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน หรือผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์แล้วแต่กรณ ี
                        โดยที่มูลค่ากจิการในอนาคตที่ไม่ปรากฏในงบการเงินเป็นสนิทรัพย์ซ่อนเร้น (Hidden 
Asset) ที่ยังไม่ได้นาํไปแสดงไว้ในงบการเงิน  มูลค่ากจิการส่วนน้ีอาจจะมาจากกจิกรรมของกจิการที่แสดง
ความรับผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ส่วนหน่ึง  และทรัพยากรบุคคลที่
ทรงคุณค่า มีทกัษะที่สร้างคุณค่าแก่กจิการ (Value Creation)  
   

                        โครงการลงทุนในลักษณะที่ต้องการจะประเมินหาว่าทาํให้มูลค่ากจิการเพ่ิมขึ้นหรือไม่
เช่นน้ี  การวิเคราะห์หาผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินอาจจะไม่สะท้อน  เพราะเมือ่คิด
ในดา้นความคุม้ค่าทางการเงินแลว้  อาจจะปรากฏวา่ใหผ้ลตอบแทนทางการเงินติดลบ   แต่ในมมุของ
การเพ่ิมมลูค่าของกิจการ   โครงการลงทนุดงักล่าวถือวา่คุม้ค่าหากเป็นการวเิคราะห์ดว้ยความคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตรแ์ทน    ดงัน้ัน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงใช้ในการประเมิน
โครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณาสวัสดิการทางเศรษฐศาสตร์  หรือผลประโยชน์ต่อสงัคม
ชุมชน  ประเทศมากกว่า 

             การวิเคราะหค์วามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร ์ 
             1. การตั้งราคาของบริการสาธารณะอาจจะถูกควบคุมราคา ขาดอสิระในการกาํหนดราคา
เอง   จนทาํให้ไม่ได้แสดงต้นทุนค่าเสยีโอกาสของการที่นาํเอาทรัพยากรน้ันไปใช้ในโครงการอื่น  ซ่ึง
ให้ผลตอบแทนสงูกว่า   สองกรณข้ีางต้นทาํให้การประเมินโครงการลงทุนต้องใช้แนวคิดของ
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ มองสงัคมโดยรวม มองผลตอบแทนของกจิการที่ดาํเนินโครงการประกอบกนั
จึงจะเพียงพอที่จะตดัสนิใจได้ว่าควรจะทาํโครงการลงทุนน้ันหรือไม่  โดยกรณเีช่นน้ีการประเมิน
โครงการจะต้องใช้ตัวช้ีวัดด้านสวัสดิการเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 

                   2.  ราคาตลาดหรือราคาขายไม่สะท้อนต้นทุนค่าเสยีโอกาสของ (ก) ทรัพยากรที่ดาํเนิน

โครงการ  และ   (ข) ผลผลิตที่ได้จากโครงการลงทุน     จะต้องมีการแปลงค่าเป็นต้นทุนตามแนวคิด
เศรษฐศาสตร์  ผ่านตัวปัจจัยแปลงค่า (conversion factor) บางเง่ือนไขในบางโครงการลงทุน  อาจจะมี
ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการที่ไม่อาจคาํนวณหามูลค่าทางการตลาด (market value) ได้
โดยตรง  เช่น 

 

 



 

                                     (1)    ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
                                     (2)    ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
                                     (3)    ผลกระทบต่อสขุภาพของผู้คน 

แต่การทาํโครงการลงทุนน้ีไม่มีมูลค่าตลาดของผลกระทบเหล่าน้ีกถ็อืว่าเป็นผลสาํเรจ็ของการดาํเนิน

โครงการ  ซ่ึงจะปฏเิสธหรือละเลยมิได้  และเป็นประเดน็ที่ควรจะนาํออกไปช้ีแจงต่อสาธารณชนเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าของกจิการต่อไป 

                 3. กรณทีี่ไม่มีราคาตลาดมาช่วยในการตีค่าของโครงการลงทุน  ผู้ประเมินโครงการมี
ความจาํเป็นจะต้องนาํเทคนิคเพ่ิมเติมมาช่วยในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุน  ซ่ึงคงต้อง
ขึ้นอยู่กบัลักษณะของผลกระทบและประโยชน์ที่เกดิแก่สงัคมว่าเป็นรปูแบบใด 
                       4. โครงการไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จะนาํขึ้นมาคาํนวณได้  การพิจารณาหามูลค่า
ของผลต่อสงัคมอาจจะใช้วิธกีารพิเศษที่เรียกว่า  Willingness-to-pay : WIP ด้วยการให้ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์แสดงความเหน็ว่า  หากจะต้องมีการจ่ายเงินตอบแทนผลประโยชน์ที่ต้นได้รับฟรีๆ หรือ

เกดิผลพลอยได้จากโครงการลงทุน  ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เหล่าน้ันยินดีจะจ่ายเป็นเงินเท่าใดหรือ
อาจจะใช้วิธกีารดูว่าหากต้องจ่ายเงินเองเพ่ือให้ได้ประโยชน์แบบเดียวกนั  ผู้ได้รับประโยชน์น้ันๆ จะ

จ่ายเงินเป็นจาํนวนเท่าใด 
                        5.  โครงการลงทุนเชิงสงัคม  ในรปูของการทาํกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมของ
กจิการ  ผู้ดาํเนินโครงการย่อมมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผลประโยชน์ของโครงการตกอยู่แก่
ใคร  และพยายามทาํการตีค่าของผลประโยชน์ที่ตกอยู่แก่กลุ่มเป้าหมายน้ันๆ  แต่อาจจะมีบุคคลที่สาม
ในสงัคมที่อยู่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายของโครงการด้วย  ซ่ึงควรจะมีการตีค่าของผลประโยชน์ที่บุคคล
ที่ 3 ได้รับซ่ึงเรียกว่า “Externality” ได้แก่ 

                          (1)    การลดลงของความเสี่ยงจากการเกดิอบุตัิเหต ุ
                          (2)    การที่กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโรคระบาด  ทาํให้คนในสงัคมมีความเสี่ยงจะเกดิโรคระบาด
ลดลง 
                          (3)    การสร้างเขื่อน  ช่วยลดการเกดิอทุกภัย  และเกดิประโยชน์ด้านเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ  มีการเล้ียงปลาในกะชังเป็นรายได้ 

       ผลกระทบทางลบต่อบุคคลที่สามได้แก่ 

                           (1)    การระบายนํา้เสยีออกสู่แหล่งนํา้  ไม่ได้กระทบต่อคนใช้นํา้ในการอปุโภค  บริโภค  หรือ
การเกษตรอย่างเดียว  แต่ทาํลายสตัว์และต้นไม้ให้ล้มตายด้วย 
                          (2)    การลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่โดยชาวประมงบางราย  ทาํให้ชาวประมงรายอื่นมี
ปริมาณปลาจบัในฤดูต่อไปลดลง  และผู้บริโภคมีปลาบริโภคลดลง  อาหารของสตัว์นํา้ในธรรมชาติ
ลดลง  สตัว์นํา้ชนิดอื่นลดลงไปด้วย 
                           (3)   การบรรทุกนํา้หนักของเกนิ  ทาํให้ถนนหนทางถูกทาํลายมากกว่าที่ควรจะเป็น  ทาํให้ผู้
ขบัขี่ยวดยานรายอื่นต้องซ่อมแซมรถเรว็ขึ้น  เพราะขบัผ่านถนนที่ขรขุระทุกวัน 



 

                     กรณเีช่นน้ี  ผู้ประเมินควรจะระบุลักษณะกายภาพของผลประโยชน์ที่เกดิกบับุคลที่สามไว้
ในเชิงการพรรณนา  หรือเชิงคุณภาพที่เป็นการระบุรายละเอยีด  และนาํไปใช้พิจารณาในการตดัสนิใจ
ว่าควรจะดาํเนินโครงการน้ีหรือไม่  โดยพิจารณาเป็นรายกรณไีปว่าควรจะให้นํา้หนักความสาํคัญกบั
ผลประโยชน์ที่อธบิายได้ในเชิงคุณภาพน้ีมากน้อยเพียงใด  เทยีบกบัมูลค่าของโครงการที่เป็นตัวเงินที่
วัดในเชิงปริมาณได้ 
                  6.  โครงการลงทุน  เป็นโครงการบริการสาธารณะที่ดาํเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ  และ
ได้มีการนาํเอาสนิทรัพย์ทุนและสนิทรัพย์ถาวรที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของอยู่แล้วมาใช้ในโครงการ

ลงทุนน้ันด้วย 
          7.  การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ  อตัรา
คิดลดจึงต้องเป็น “social discount rate” เป็นการมองในมุมของสงัคมว่าประโยชน์และต้นทุนจาก
โครงการจะเป็นอย่างไรในอนาคตเทยีบกบัเวลาปัจจุบัน  โดยยังคงยืดหลังการเดิมว่าการเกดิประโยชน์
ในอนาคต  จะให้มูลค่าน้อยกว่าหากได้รับประโยชน์น้ันทนัทใีนปัจจุบนั 
 

แนวคิดเกีย่วกบัถนนสําหรบันํ้ าลน้ผ่าน 
 

  ถนนสาํหรับให้นํา้ล้นผ่านจดัแบ่งตามประโยชน์ใช้สอยและชนิดของวัสดุที่นาํมาใช้ก่อสร้าง 

เช่น ไม้ คอนกรีต เหลก็ นาํมาประกอบการจาํแนกลักษณะแตกต่างจากสะพานและท่อ กล่าวคือ จาํแนกตาม

ลักษณะวิธกีารก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างโดยการดาดการเรียงประกอบกนั การโรยหรือทิ้ง กจ็ะเรียกว่า ถนนดาด 

คสล.  ถนนเรียงหินยาแนว  ถนนทิ้งหินใหญ่ เป็นต้น 
 1. ถนนสาํหรับให้นํา้ล้นผ่านจะต้องมีอาคารป้องกนันํา้กดัเซาะด้วยการเลือกใช้วิธใีดวิธหีน่ึง คือ 

 1.1 คาดคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 1.2 เรียงหินยาแนว 
 1.3 ทิ้งหินใหญ่ 

 2. ถนนสาํหรับให้นํา้ล้นผ่าน ใช้สาํหรับระบายนํา้ บนหรือนํา้ท่วมข้ามถนนเป็นคร้ังคราว แทนการ

สร้างสะพาน หรือท่อ เน่ืองจาก ท้องที่บางแห่งบางที่มีนํา้ บางที่ไม่มีนํา้ โดยเฉพาะชายทะเล หรืออ่างเกบ็นํา้  

ดังน้ันการจะสร้างสะพาน จึงขาดเหตผุล และไม่ประหยัด การเลือกสร้างถนนสาํหรับให้นํา้ล้นผ่าน จงึ

เหมาะสมกว่า และราษฎรสามารถทาํได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เคร่ืองจักร 
 

 งานประเภทถนนสําหรบัใหน้ํ้ าลน้ผ่าน 
  สาํหรับคันทางการก่อสร้างถนน กว้าง  4.00  เมตร  และ 7.00 เมตร จัดแบ่งได้  3  

ประเภท ตามชนิดของอาคารป้องกนัการกดัเซาะของกระแสนํา้ คือ   งานดาดคอนกรีตเสริมเหลก็  , งาน

เรียงหินยาแนว, งานทิ้งหินใหญ่   ในกรณทีี่เหน็ว่า ปริมาณนํา้และความเรว็ของกระแสนํา้ไม่มากนัก อาจ

พิจารณาตัดงานอาคารท้ายนํา้ออกโดยใช้เรียงหินใหญ่แทน แต่จะต้องพิจารณาลดและเพ่ิม ปริมาณตามส่วน

ด้วย 
 
 
 



 
   การคิดประมาณงานดาดคอนกรีตเสริมเหลก็  ของถนนสาํหรับให้นํา้ล้นผ่าน ให้พิจารณา

เท่าที่จาํเป็น พอเพียงตามสภาพอ่างเกบ็นํา้ และภมิูประเทศแต่ละแห่งโดยสาํรวจและออกแบบแนวทางและ

ระดับแนวทางตามแบบมาตรฐาน เม่ือได้ความสงูของถนนแต่ละเมตรตามความยาวถนนแล้วจึงนาํมาคาํนวณ

ปริมาณงานทั้งหมดสาํหรับอาคาร ท้ายนํา้ เพ่ือป้องกนัการกดัเซาะด้านข้าง ช่างอาจจะพิจารณาปรับความ

ลาดด้านข้างตามสภาพภมิูประเทศแต่ละแห่งได้ 
 ประเภทที ่1  งานดาดคอนกรีตเสริมเหลก็  มิติต่าง ๆ เป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น ก่อน

เทคอนกรีตจะต้องตบแต่งและบดอดัดินให้ได้ความแน่นและให้ได้ความลาดของคันทาง(ลาด 1 : 2-1 : 
1.5) ส่วนผสมคอนกรีตโดยประมาณ  1  ลูกบาศกเ์มตร ให้ส่วนผสมดังน้ี 
     -ปูนซิเมนต ์   350 กก. 
     -ทราย   430 ลิตร 
     -หินย่อยหรือกรวด  860  ลิตร 
 ประเภทที ่2  งานเรียงหินยาแนว บดอดัดินและตบแต่งทางลาด ตามรปูแบบมาตรฐาน  ขนาดหินที่

ใช้จะต้องมีนํา้หนักแต่ละก้อนอยู่ระหว่าง 15–40 กก. และอย่างน้อย  50%  ของหินทั้งหมดจะต้องหนักกว่า 

30 กก. 

1. การเรียงหินจะต้องจดัเรียงโดยมีช่องว่างน้อยที่สดุให้เรียงหินก้อนใหญ่ที่สดุไว้ข้างล่าง 

ก้อนเลก็ 
ไว้ข้างบน ระหว่างช่องว่างรอยต่อให้อดุด้วยหินเลก็ๆ อดัแน่นความหนาของหินที่นาํมาเรียงไม่ควรตํ่ากว่า 

20 ซ.ม. วัดโดยตั้งฉากกบัทางลาด    
2.ให้อดุช่องว่างระหว่างก้อนหินให้แน่นสนิทด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายในอตัราส่วน  1 : 1  

โดยปริมาตร 

  3. ให้ชุดวางหินตํ่ากว่าระดับดินท้องคลองลงไปไม่ตํ่ากว่า 75 ซ.ม. 
  4. ปริมาตรงานเรียงหินยาแนวต่อ 1 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
   -หินใหญ่ประมาณ 0.36-0.50 ลูกบาศกเ์มตร 
   -ปูนซีเมนต์  0.166   ถุง 
   -ทราย   0.08  ลูกบาศกเ์มตร 
 ประเภทที ่3  งานทิ้งหินใหญ่  บดอดัดินและตบแต่งทางลาดตามแบบมาตรฐาน ขนาดหินที่ใช้

จะต้องมีนํา้หนักแต่ละก้อนอยู่ระหว่าง 25–70 กก. และอย่างน้อย  75 %  ของหินทั้งหมดจะต้องหนักกว่า 

45 กก. 

1. การเรียงหินจะต้องจดัเรียงโดยมีช่องว่างน้อยที่สดุ ให้เรียงหินก้อนใหญ่ที่สดุไว้ข้างล่าง  
ก้อนเลก็ที่สดุไว้ข้างบน ระหว่างช่องว่างรอยต่อให้อดุด้วยหินเลก็ๆ อดัแน่น ความหนาของหินที่นาํมาเรียงไม่

ควรตํ่ากว่า 25 ซ.ม. วัดโดยตั้งฉากกบัทางลาด    
  2.ให้ชุดวางหินตํ่ากว่าระดับดินท้องคลองลงไปไม่ตํ่ากว่า 40 ซ.ม. 
  3.ในกรณทีี่ดนิคลองเป็นเลนจะต้องพิจารณาถมหินที่ดนิลาดคันทางตามความเหมาะสม 
  4. ปริมาณงานทิ้งหินใหญ่ ต่อ 1 ตารางเมตร ประกอบด้วย หินใหญ่ประมาณ 0.50-0.65 

ลูกบาศกเ์มตร 
 
 
 



 
 

 ขอ้ควรคํานงึในการก่อสรา้ง 
  1. ควรสาํรวจสภาพพ้ืนที่  รวมทั้งวัสดุก่อสร้างเลือกใช้รปูแบบที่เหมาะสมกบัสภาพภมิู

ประเทศมากที่สดุ ซ่ึงการสาํรวจพ้ืนที่จะเป็นปัจจัยที่สาํคญัที่สดุในการก่อสร้างฝาย เพราะถ้าตาํแหน่งไม่

ถูกต้อง  การก่อสร้างจะมีโอกาสพังทลายสงูมาก 
  2. ควรก่อสร้างในพ้ืนที่ที่ร่องลาํห้วยมีความลาดชันตํ่า  เพ่ือจะได้ที่เกบ็กกันํา้ไว้บริเวณหน้า

ฝายได้ 
  3. ควรก่อสร้างก่อนฤดูฝน และควรมีการบาํรงุรักษา ขดุลอกและซ่อมแซมเป็นประจาํ 
 

 ประโยชนที์ไ่ดจ้ากการก่อสรา้ง 
  1. ช่วยเกบ็กกันํา้ชะลอไว้ให้อยู่บนพ้ืนผวิดนิให้นานขึ้น  นํา้มีเวลาซึมผ่านผวิดินลงสู่ใต้ดนิ

มากขึ้น ดนิสามารถอุ้มนํา้ไว้ได้ 
  2. ช่วยลดความรนุแรงของกระแสนํา้ ในลาํห้วย ทาํให้ระยะเวลาการไหลของนํา้เพ่ิมมากขึ้น 

ความชุ่มช้ืนมีเพ่ิมขึ้นและแผ่กระจายความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งของลาํห้วย 
  3. ช่วยกกัเกบ็ตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลลงมากบันํา้ในลาํห้วยได้ด ีเป็นการช่วยยืดอายุ

แหล่งนํา้ตอนล่างให้ตื้นเขนิช้าลง คุณภาพของนํา้มีตะกอนปะปนน้อยลง 
  4. ช่วยเพ่ิมความหลากหลายทางด้านชีวภาพให้แก่พ้ืนที่ 
  5. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสตัว์นํา้  และใช้เป็นแหล่งนํา้เพ่ือการอปุโภคบริโภคของมนุษย์

และสตัว์ ตลอดจนมีนํา้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรมอกีด้วย 
 6. ใช้เป็นถนนให้นํา้เอ่อล้นไหลข้ามไปได้ และในขณะเดียวกนัใช้ในการสญัจรไปมา และขน

พืชผลทางการเกษตร 
 การดูแลรกัษา 
  1. การเลือกสถานที่ก่อสร้าง ในการเลือกจุดที่ก่อสร้างฝายต้นนํา้ ปัจจัยที่สาํคัญที่ควร

คาํนึงถงึคือประโยชน์ที่จะได้รับจากฝาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์ต้นนํา้ ด้านการเกษตรกรรม ตลอดจน

ด้านชุมชน นอกจากน้ีการกาํหนดพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง ยังต้องขึ้นอยู่กบัสภาพพ้ืนที่ความจาํเป็นและความ

เหมาะสมอื่นๆ ประกอบอกีด้วย 
  2. รปูแบบของฝาย สามารถแบ่งแยกออกตามวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็น 2 แบบ คือ วัสดุ

ที่หาได้จากธรรมชาติ เช่น เศษไม้ ปลายไม้ หินขนาดต่างๆ ที่หาได้ในพ้ืนที่ และวัสดุที่จะต้องจัดซ้ือ เช่น

ปูนซีเมนต์ เหลก็เส้น กรวด ทราย การเลือกวัสดุแต่ละชนิดขึ้นอยู่กบัชนิด ขนาดและวัตถุประสงค์ รวมทั้ง

สภาพพ้ืนที่ ปริมาณนํา้และปัจจัยต่างๆ ในแต่ละจุด 
 

 การกําหนดขนาดการก่อสรา้ง 

 การกาํหนดขนาดของการก่อสร้าง ไม่มีการกาํหนดขนาดตายตัว ขึ้นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
  1. พ้ืนที่รับนํา้ของแต่ละลาํห้วย 
  2. ความลาดชันของพ้ืนที่ 
  3. สภาพของดินและการพังทลายของดิน 
  4. ปริมาณนํา้ฝน 

  5. ความกว้าง – ลึกของลาํห้วย 
  6. วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง 

 



 
 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 2  กรอบแนวคดิในการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพผูใ้หข้อ้มูล 
       ชาวบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด

ขอนแก่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาํเนิน

โครงการ ประกอบด้วย 
      1. อาํเภอหนองสองห้อง 
      2. อาํเภอเปือยน้อย 
      3. อาํเภอพระยืน 
      4. อาํเภอนํา้พอง 
      5. อาํเภอชุมแพ 
         -ชาวบ้าน/ผู้นาํชุมชน 
         -ผู้นาํท้องถิ่น 
         -ผู้เกี่ยวข้อง 

 

ความคุม้ค่าและสมประโยชนข์องโครงการ

       1.เพ่ือต้องการทราบความคุ้มค่า และสม
ประโยชน์ของโครงการ 
       2. เพ่ือต้องการทราบผลการดาํเนินงาน

โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนด

ไว้หรือไม่ 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 

                 การติดตามและประเมินผลคร้ังน้ีเป็นการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ เพ่ือติดตามและ

ประเมินผลโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน (Wet Crossing) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553,2554 (หลังดาํเนินการ)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซ่ึงได้กาํหนดหัวข้อและวิธกีาร

ติดตามและประเมินผลโครงการ  ดังต่อไปน้ี 
1. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 

2. การเลือกพ้ืนที่และผู้ให้ข้อมูล 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

4. การสร้างเคร่ืองมือ 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

8. การนาํเสนอ 

 
กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูล 

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ชาวบ้านที่อยู่ในเขต  อาํเภอหนองสองห้อง  อาํเภอเปือยน้อย  

อาํเภอพระยืน  อาํเภอนํา้พอง  อาํเภอชุมแพ ที่อยู่ในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับ

นํา้ล้นผ่านประจาํปีงบประมาณ ประจาํปี พ.ศ. 2553, 2554  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาํเนินโครงการ  
ผูใ้หข้อ้มูล ในการตดิตามและประเมินคร้ังน้ี  จาํนวน  120  ราย ประกอบด้วย 

   1. อาํเภอชุมแพ  จาํนวน  20  ราย 
   2. อาํเภอนํา้พอง จาํนวน  18  ราย 
   3. อาํเภอเปือยน้อย  จาํนวน  17  ราย 
   4. อาํเภอพระยืน  จาํนวน  18  ราย 
   5. อาํเภอหนองสองห้อง  จาํนวน  47  ราย 
 การกาํหนดจาํนวนผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้กาํหนดตามความเหมาะสมของ

สถานการณ(์ชาย  โพธสิติา, 2550) 

                   
การเลือกพื้ นทีแ่ละเลือกผูใ้หข้อ้มูล 
  การเลือกพ้ืนที่ในการติดตามฯ ได้เลือก อาํเภอ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นที่มีการก่อสร้าง

ถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน(Wet Crossing) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553, 2554  
  การเลือกผู้ให้ข้อมูล  ได้เลือกชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคยีง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นักการเมืองท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาํเนินการก่อสร้างถนนสาํหรับให้นํา้ล้นผ่าน (Wet 
Crossing) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553,2554 
 
 



 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมล ได้แก่  

1. แบบสมัภาษณ ์เพ่ือสมัภาษณแ์บบเจาะลึก ตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคดิ

ในการ 
ติดตามและประเมินผล 
   2. แนวทางการสงัเกต เพ่ือสงัเกตสถานที่ก่อสร้างโครงการ และพฤติกรรมชาวบ้าน     

ในบริเวณใกล้เคียง 
   3. สมุดบันทกึ เพ่ือจดบนัทกึข้อมูลที่ได้สมัภาษณ ์การสงัเกตจากสถานการณท์ี่

เกดิขึ้น 
   4. กล้องบันทกึภาพ เพ่ือบนัทกึลักษณะของสถานที่ก่อสร้าง บริเวณใกล้เคียง 
 
การสรา้งเครือ่งมือ 
  ในการสร้างเคร่ืองมือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ดาํเนินการดังน้ี 
   1. ศึกษาแนวคิด หลักการและเอกสารงานที่เกี่ยวข้อง 
   2. สาํรวจพ้ืนที่ภาคสนามหาข้อมูลและข้อเทจ็จริง โดยการสมัภาษณ ์การสาํรวจ 
สงัเกต และถ่ายภาพสถานที่ก่อสร้าง เพ่ือนาํมาสร้างแนวทางการสมัภาษณ ์

   3. ร่างแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสร้าง ตามกรอบแนวคดิและนิยามศัพทเ์ฉพาะที่

กาํหนดไว้ 
 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
               1. เกบ็รวบรวมข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน จากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนาํมาเป็น

แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
          2. การถ่ายภาพสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ  
          3. เกบ็รวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยการสมัภาษณก์ลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องกบัโครงการ ตามแบบสมัภาษณ ์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  จาํนวน 

120 ชุด    
 

 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน(Wet 
Crossing) ระหว่างเดือน เมษายน – สงิหาคม  2555 
 
การวิเคราะหข์อ้มูล 

     ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาํข้อมูล

จากแบบสมัภาษณ์  การสงัเกต การจดบันทกึภาคสนามมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่เรียบเรียงตามกจิกรรมตาม

กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลที่กาํหนดไว้  วิเคราะห์จากการสาํรวจพ้ืนที่

และถ่ายภาพ  โดยจดบันทึกภาคสนาม ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เบื้ องต้น  วิเคราะห์ข้อมูลตามประเดน็สาํคัญ 

ตีความข้อมูล ความคิดเห็นแต่ละชุดเป็นช่วงๆ เกบ็บันทึกข้อมูลไว้ ตรวจสอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บาง

ประเดน็ข้อมูลไม่ครบถ้วนจะได้เกบ็ข้อมูลเพ่ิมเติม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 



 
   

การนาํเสนอ 
     จัดทาํรายงานผลการติดตามและประเมินผลในรปูแบบของความถี่ร้อยละในเชิงพรรณนา ในบท

ที่ 4  แสดงรายละเอยีดในประเดน็คาํตอบต่างๆ จากแบบสมัภาษณก์ลุ่มตัวอย่าง อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

ในบทที่ 5  รวบรวมเป็นรปูเล่ม รายงานผู้บริหาร และประชาสมัพันธใ์น Website ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน และผู้สนใจทราบต่อไป 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 
จากการตดิตามและประเมินผลความคุ้มค่าโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน                 

(Wet Crossing) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553,2554   เป็นการตดิตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ ขอ

เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาํดบั ดังต่อไปน้ี 
 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูล 
 2. เพ่ือต้องการทราบความคุ้มค่า และสมประโยชน์ของโครงการ 

          3. เพ่ือต้องการทราบผลการดาํเนินโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้หรือไม่ 
 
ขอ้มูลพื้ นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 
 ผู้ให้ข้อมูล  อาํเภอชุมแพ  20  ราย  อาํเภอนํา้พอง  18  ราย   อาํเภอเปือยน้อย   17  

ราย  อาํเภอพระยืน  18  ราย  และอาํเภอหนองสองห้อง  47  ราย  รวมทั้งสิ้น  120  ราย  เป็นชาย  70 

ราย หญิง  50  ราย   
อายุระหว่าง 51-60 ปีมากที่สุด  39  ราย  รองลงมา อายุ  61–70 ปี  อายุ 41–50 ปี  

29 ราย  
อายุ 71-80 ปี  13 ราย และอายุ  31-40 ปี  8  ราย 

ระดับการศึกษา  พบว่า ระดับประถมศึกษามากที่สุด  70 ราย ไม่ระบุ  20  ราย ระดับ

มัธยมต้น/ 
ปวช. 13 ราย  ระดับมัธยมปลาย/อนุปริญญา  15 ราย  ปริญญาตรี  1  ราย และปริญญาโท  1  ราย      
                   สถานภาพ พบว่า  แต่งงานและอยู่ด้วยกัน  98  ราย  หม้าย  11 ราย  แต่งงานแยกกนัอยู่  

4 ราย และ หย่า  1  ราย 

 อาชีพ พบว่า  ส่วนใหญ่มีอาชีพทาํนา  อาชีพรองลงคือ ทาํสวน ทาํไร่  เล้ียงสตัว์ ค้าขายและ

รับจ้างทั่วไป   ส่วนใหญ่ทาํนาปีละ 1 คร้ัง 
          ที่ดินทาํกนิ  ส่วนใหญ่ที่ดินทาํกนิเป็นของตนเอง ใช้ในการทาํนาปีละ 1 คร้ัง ประมาณ 10–

20 ไร่  
 รายได้ในครัวเรือนต่อปี  มากที่สดุประมาณ  50,000 บาท  13  ราย  ตํ่าสดุ 6,000 บาท  

สงูสดุ 1  ล้านบาท  แหล่งที่มาของเงินได้ ทาํนา ค้าขาย รับจ้าง เงินเดอืน ค่าตอบแทน(ในกรณทีี่มีตาํแหน่ง

ทางสงัคม) 

 ตาํแหน่งทางสงัคม  พบว่า เป็นสมาชิก อบต. 7 ราย  ผู้ใหญ่บ้าน  5 ราย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
5  ราย  ประชาคมหมู่บ้าน  3 ราย  อสม. 3 ราย   สมาชิกสภาเทศบาล  2  ราย  กรรมการหมู่บ้าน  2  ราย  

กาํนัน  1 ราย  และแพทย์ประจาํตาํบล  1 ราย  

 

 อาชีพเสริมนอกเหนือจากการทาํนา ได้แก่ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ปลูกผกั เล้ียงสตัว์ เป็ด ไก่ 
 
 



 
ความคุม้ค่า และสมประโยชนข์องโครงการ 

 ผลการตดิตามและประเมินผล พบว่า โครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน (Wet 
Crossing)ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553,2554   มีความคุ้มค่า ประโยชน์จากโครงการ และผลกระทบ 

รวม 5 ประการ ตามรายละเอยีด ดังน้ี 
         1. ความเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนที่ก่อสร้าง พบว่า โครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน 

(Wet Crossing) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553,2554  ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโดรงการดังกล่าว 

มีความเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนที่ เพราะ ก่อนที่จะทาํการก่อสร้าง จะต้องสาํรวจความต้องการของชาวบ้าน ว่า

จะก่อสร้างจุดไหนที่ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์มากที่สดุ ซ่ึงหลังจากก่อสร้างเสรจ็แล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ ได้ใช้

ประโยชน์จากการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน สามารถเดินทางข้ามไปมา ได้สะดวก เป็นลาํห้วยเพ่ือใน

เกบ็กกันํา้ไว้ทาํการเกษตร ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้ใช้นํา้ทาํนา ทาํสวน เล้ียงสตัว์ ปลูกข้าวโพด แตงกวา 

ในฤดูแล้ง หรือในช่วงฝนทิ้ งช่วง ชาวบ้านในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ใช้เป็นแหล่งหาอาหารของ

ชาวบ้าน เช่น ปู ปลา หอย  ก่อนดาํเนินการก่อสร้างลาํห้วยไม่สามารถเกบ็กักนํา้ได้  ลาํห้วยแห้งขอดดังคาํ

กล่าวของชาวบ้านอาํเภอพระยืนคนหน่ึงว่า “เมื่อก่อนฝนท้ิงช่วงไม่มีที่สูบนํ้ าใส่นา แต่หลงัจากก่อสรา้ง

ถนนสําหรบันํ้ าลน้ผ่านแลว้ ลาํหว้ยสามารถเก็บกกันํ้ าได ้และมีนํ้ าสูบใส่ตน้กลา้ในนาไม่ใหแ้หง้ตาย เป็น

โครงการทีดี่ ชาวบา้นไดร้บัประโยชนม์าก”  และชาวบ้านอกีรายกล่าวว่า  “หลงัจากก่อสรา้งฝายและมีนํ้ า 

ตนเองเป็นคนทดลองทํานาปรังเป็นคนแรก และเก็บเกี่ยวผลผลิตปริมาณขา้วที่ได  ้จํานวน  40  

กระสอบ  ชาวบา้นใกลเ้คียงต่อตา้นเพราะทํานาตอ้งใชน้ํ้ าในปริมาณมาก เกรงว่านํ้ าจะแหง้ขอดก่อนถึง

ฤดูฝน  ทําใหต้นเองไม่ไดทํ้านาปรงัอีก นบัว่าโครงการนี้ มีประโยชนแ์ก่เกษตรกรอย่างยิง่” 

 ถนนสาํหรับนํ้าล้นผ่าน เป็นการก่อสร้างถนนข้ามลําห้วย ชาวบ้านได้เดินทางข้ามไปมา 

ระหว่างสองฝั่งลาํห้วยได้ ช่วงฤดูฝนมีนํา้มากจนไหลล้นผ่านถนนข้ามลาํห้วย ชาวบ้านมีความพึงพอใจมาก 

พอถงึช่วงหน้าแล้ง สามารถเกบ็กกันํา้ได้ใช้ประโยชน์หลายอย่าง ดังคาํกล่าวของชาวบ้านอาํเภอเปือยน้อยคน

หน่ึงว่า “บา้นกบัที่นา อยู่คนละฟากลําหว้ย บา้นอยู่ฝัง่อําเภอเปือยนอ้ย ที่นาอยู่ฝัง่จังหวดัมหาสารคาม 

แต่ก่อนยงัไม่มีการก่อสรา้งฝาย มีความลําบากมากตอ้งเดินทางออ้มไปไกลกว่าจะถึงที่นาตนเอง 

ปัจจุบนันี้ มีการก่อสรา้งถนนนํ้ าลน้ผ่าน สามารถนาํรถยนต ์หรือรถยนตที์ใ่ชทํ้าการเกษตรเดินทางขา้มไป

ไดอ้ย่างสะดวกสบาย”  และชาวบ้านอกีรายกล่าวว่า “เมือ่ก่อนยงัไม่ไดก่้อสรา้งถนนสําหรบันํ้ าลน้ผ่าน ไม่

มีนํ้ าขงั หลงัจากโครงการก่อสรา้งเสร็จ ลําหว้ยสามารถกกัเก็บนํ้ าได ้ใชน้ํ้ าจากลําหว้ยปลูกผกั ปลูก

ขา้วโพด แตงกวา และนํ้ ายงัสามารถใชไ้ดต้ลอดปี” การก่อสร้างถนนสาํหรับนํ้าล้นผ่านสามารถให้

ประโยชน์กบัชาวบ้านเป็นอย่างมากและเหมาะสมกบัพ้ืนที่ 

 2. ความคุ้มค่ากบังบประมาณ พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะสามารถ
เกบ็กกันํา้ไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้ง ชาวบ้านมีนํา้ไว้ทาํการเกษตร ปลูกผกั พืชผลหลังฤดูเกบ็เกี่ยว

ผลผลิต เช่น ปลูกถั่ว หรือปลูกถั่วเขยีว แตงไทย  ถั่วลิสง สามารถสร้างรายได้ให้กบัชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งลาํ

ห้วยได้ ชาวบ้านได้หาอาหารในลาํห้วย เช่น ปู ปลา กุ้ง หอย และยังสามารถใช้รถยนต์ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร เดนิทางข้ามไปมาทัง่สองฝั่งได้ ถอืว่าคุ้มค่ากบังบประมาณในการดาํเนินงาน แต่ในกรณทีี่ชาวบ้าน

ไม่ได้อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง ไม่ได้ปลูกพืชผลทางการเกษตร แต่ประชาชนมีความพึงพอใจใน

โครงการและได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ ซ่ึงมีผลในด้านจิตใจกไ็ม่สามารถวัดความคุ้มค่าเป็นเงินได้  

ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ดังคาํกล่าวของชาวบ้านอาํเภอชุมแพ คนหน่ึงว่า “ก่อนหนา้ทีย่งัไม่ไดมี้

โครงการก่อสรา้งถนน การใชน้ํ้ าในลาํหว้ยแห่งนี้  จะใชไ้ดถ้งึเดือนธนัวาคม ของทุกปี หลงัจากก่อสรา้ง

ถนนนํ้ าลน้ผ่าน นํ้าจะใชไ้ดถ้งึเดือนมิถุนายน  มีเกษตรกร จํานวน  10  ครอบครวั  มีพื้ นทีเ่พาะปลูก 



 
ประมาณ  200  ไร่ ทําการปลูกถัว่ลิสง ถัว่เหลือ ขา้วโพด แตงไทย นาํผลผลิตไปขาย  คิดว่าโครงการนี้

มีประโยชนอ์ย่างยิง่สําหรบัเกษตรกร”  

                   3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ชาวบ้านได้ประโยชน์ทั้งสองอย่าง คือ 
     ดา้นแหล่งนํ้ า  คือมีสถานที่เกบ็กกันํา้ไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งหาอาหารของชาวบ้าน

เช่น ปู ปลา กุ้ง หอยที่หาได้ในลาํห้วย ชาวบ้านได้ปลูกพืชเล้ียงสตัว์ทาํเกษตรกรรมทั้งสองฝั่งลาํห้วย จากเดิม

ช่วงหน้าฝนนํา้ในลาํห้วยจะเตม็ฝั่ง บางแห่งลาํห้วยไม่สามารถรองรับนํา้ที่ไหลมาด้วยความแรง เรว็ไหลบ่า

ท่วมไร่นาชาวบ้านเสยีหายเป็นจาํนวนมาก พอถงึช่วงฤดูแล้งนํา้ในลาํห้วยกแ็ห้งหมดไม่มีเหลือ  เพราะไม่มีที่

กั้นนํา้เพ่ือเกบ็กกันํา้ได้ หลังจากได้มีการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากโครงการ

ได้เป็นอย่างด ีมีนํา้ไว้ใช้ทาํการเกษตร ปลูกพืช เล้ียงสตัว์ ได้ตลอดปี ชาวบ้านที่มีความขยัน สามารถทาํนา

คร้ังที่ 2 หรือนาปรังได้อกี สร้างรายได้ให้กบัเกษตรเพ่ิมขึ้นอกี ดังคาํกล่าวของชาวบ้านอาํเภอนํา้พองคนหน่ึง
ว่า “หลงัจากมีการก่อสรา้งฝายแลว้ ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากแหล่งนํ้ าเป็นอย่างมาก เพราะตนเองมีทีน่าปลูก

ขา้ว และปลูกออ้ยดว้ย ช่วงฝนท้ิงช่วงไม่มีนํ้ าไดอ้าศยัสูบนํ้ าจากฝายแห่งนี้ ใส่นาขา้ว และไร่ออ้ย ทําให้

พชืผลทางการเกษตรไม่เสียหาย ไดป้ระโยชนจ์ากโครงการนี้ เป็นอย่างดี”  

ดา้นถนน  คือใช้เป็นถนนสําหรับใช้สัญจร เดินทางข้ามลําห้วย ไปมาได้ตลอดทั้งปี  

ชาวบ้านสามารถใช้ยานพาหนะทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ รวมทั้งรถไถที่ใช้ทาํการเกษตร  ขับผ่านไปมาได้

โดยสะดวก ซ่ึงจากเดิมช่วงหน้าฝนชาวบ้านไม่สามารถเดินทางข้ามลาํห้วยไปอกีฝั่งหน่ึงได้เพราะนํา้ในลาํห้วย

มีมากและกลึ็ก ต้องเดินทางอ้อมไปไกลมาก  การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรลาํบากมาก  ดังคาํกล่าวของ

ชาวบ้านอาํเภอหนองสองห้องคนหน่ึงว่า “บา้นกบัที่นา อยู่คนละฟากลําหว้ย แต่ก่อนยงัไม่มีการก่อสรา้ง

ฝาย มีความลําบากมากตอ้งเดินทางออ้มไปไกลกว่าจะถึงที่นาตนเอง หรือว่าจะเดินทางไปอีกหมู่บา้น

ฝัง่ตรงขา้มเพื่อติดต่อประสานงาน หมู่บา้นก็มองเห็น แต่ก็ตอ้งเดินทางออ้มไปไกลกว่าจะถึงหมู่บา้น 

ปัจจุบนันี้ มีการก่อสรา้งถนนนํ้ าลน้ผ่าน  หรือชาวบา้นเรียกว่า “ฝาย” สามารถนาํรถยนต ์หรือรถยนตที์่

ใชทํ้าการเกษตรเดินทางขา้มไปไดอ้ย่างสะดวกสบาย”   และชาวบ้านอีกราย กล่าวว่า “โครงการนี้ เป็น

โครงการที่ดี หลงัจากมีถนนนํ้ าลน้สามารถกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชไ้ด ้ชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียงโครงการ ทําการ

เล้ียงเป็ด  เป็ดมากินหอย ลําหว้ยแห่งนี้ มีหอยมากที่สุด สามารเป็นอาหารของคน และเป็ดได ้และ

ประการสําคญั ยงัมีโรงสูบนํ้ าดว้ยระบบไฟฟ้าที่อยู่ติดกบัลําหว้ย ใชสู้บนํ้ าไปพกัไวใ้นสระ นํานํ้ ามาผลิต

เป็นทั้งประปาใชภ้ายในหมู่บา้นหนองหญา้ขาว เป็นประโยชนม์ากที่สุด สําหรบัชาวบา้นหนองหญา้ขาว 

อําเภอหนองสองหอ้ง” 

        4. ปัญหาหรือผลกระทบ หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนสาํหรับ

นํา้ล้นผ่าน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหากับการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน  เพราะต่างกไ็ด้รับ

ประโยชน์จากโครงการน้ีเป็นอย่างมาก ซ่ึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ชาวบ้านมีถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน

สามารถเดินทางข้ามไปมาได้ รวมทั้งยานพาหนะใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร และยังเป็นที่เกบ็กกันํา้เอาไว้

ใช้ในฤดูแล้ง ปลูกพืชผลทางการเกษตร  เล้ียงสตัว์   และเป็นแหล่งหาอาหารกนิของชาวบ้านในหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียง ที่อยู่สองฝั่งลาํห้วย ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ทาํนา  ว่างจากการทาํนาคือทาํอาชีพ

เสริม โดยการทาํไร่มัน ปลูกอ้อย เล้ียงเป็ด เล้ียงไก่ เล้ียงปลา และรับจ้างทั่วไป  
 
 
 
 



 

          ชาวบ้านที่ไม่ได้อาศยัอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง  ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงน้ีการโดยตรง แต่

กไ็ด้ประโยชน์ในทางอ้อม และยังมีความต้องการที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก่อสร้างถนน

สาํหรับนํา้ล้นผ่านให้เป็นช่วงๆ  เพ่ือที่จะเกบ็กกันํา้ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เป็นระยะเวลานาน  ชาวบ้านมีนํา้ไว้ทาํ

การเกษตรอย่างทั่วถงึ ซ่ึงระยะห่างของฝายที่ก่อสร้างแต่ละตัว ห่างประมาณ  500 -1,000 เมตร จะ

เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนที่เพราะสภาพลาํห้วยจะคดโค้งไปตามพ้ืนที่นาของชาวบ้าน  ดงัคาํกล่าวของชาวบ้าน

อาํเภอชุมแพคนหน่ึงว่า “การก่อสรา้งฝายมีการก่อสรา้งห่างเกินไป ลาํหว้ยดา้นล่างของฝายช่วง

หนา้แลง้ไม่มีนํ้ าใหว้วัควายกิน  ถา้เป็นไปไดต้อ้งการใหก่้อสรา้งเป็นช่วงๆ ระยะห่างประมาณ 300-

500 เมตร ถงึจะเก็บกกันํ้ าไดแ้ละประชาชนไดใ้ชป้ระโยชนม์ากทีสุ่ด” 

       5. การก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจกบัโครงการน้ีเป็น

อย่างมากเพราะ ชาวบ้านได้รับประโยชน์ตรงกบัความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก ได้ทั้ง
ถนนสาํหรับเดินทางข้ามไปมา และได้มีแหล่งเกบ็กกันํา้ไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงได้สบูนํา้

รดต้นกล้า ไร่อ้อย และยังเป็นแหล่งหาอาหารกนิของชาวบ้านได้เป็นอย่างด ี
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สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 

         การตดิตามและประเมินผลความคุ้มค่าโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน (Wet 
Crossing) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553,2554  คร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ในการ

ติดตามและประเมินผล  ตามหัวข้อดังต่อไปน้ี 
1. วัตถุประสงค์ 
2. สรปุผล 
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 

วตัถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

  1. เพ่ือต้องการทราบความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ 

  2. เพ่ือต้องการทราบผลการดาํเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ว่าเป็นไปตามแผน และวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
 

สรุปผลการติดตามฯ 

 

        1. ขอ้มูลพื้ นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 
              กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล คือ ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาํเนินการก่อสร้างถนนสาํหรับให้นํา้ล้นผ่าน 
(Wet Crossing) ประจาํปี พ.ศ. 2553,2554  จาํนวน  120  ราย จาก 5 อาํเภอคือ อาํเภอชุมแพ อาํเภอนํา้

พอง อาํเภอเปือยน้อย อาํเภอพระยืน และอาํเภอหนองสองห้อง ดังน้ี 

   ผู้ให้ข้อมูล  อาํเภอชุมแพ  20  ราย  อาํเภอนํา้พอง  18  ราย   อาํเภอเปือยน้อย   17  

ราย  อาํเภอพระยืน  18  ราย  และอาํเภอหนองสองห้อง  47  ราย  รวมทั้งสิ้น  120  ราย  เป็นชาย  70 

ราย หญิง  50  ราย  มีอายุระหว่าง 51-60 ปีมากที่สดุ  39  ราย  รองลงมา อายุ  61–70 ปี  อายุ 41–50 

ปี  29 ราย  
อายุ  71-80 ปี  13 ราย  และอายุ  31-40 ปี  8  ราย  ระดับการศึกษา  พบว่า ระดับประถมศึกษามาก

ที่สดุ 
70 ราย  ไม่ระบุ  20  ราย  ระดับมัธยมต้น/ปวช. 13 ราย  ระดับมัธยมปลาย/อนุปริญญา 15 ราย ปริญญา

ตรี  
 1 ราย และปริญญาโท  1 ราย  สถานภาพ พบว่า  แต่งงานและอยู่ด้วยกัน  98 ราย หม้าย  11 ราย 

แต่งงานแยกกนัอยู่  4 ราย และ หย่า  1  ราย 
 
 
 
 
 



 
 

  

       2. ความคุม้ค่าและประโยชนที์ไ่ดร้บัจากโครงการฯ 

        ผลการตดิตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน(Wet Crossing) 

ประจาํปี พ.ศ. 2553,2554 สรปุได้ว่า 

   1. ความเหมาะสมกบัสภาพพื้ นที่ พบว่า ก่อนดาํเนินการก่อสร้างองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น ได้มีการสาํรวจพ้ืนที่และสาํรวจความต้องการของชาวบ้าน กาํหนดจุดก่อสร้างให้เหมาะสม

กบัสภาพพ้ืนที่ และประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน ได้ประโยชน์ทั้งสอง

อย่าง เป็นถนนสาํหรับเดินทางข้ามไปมาได้สะดวก ทั้งสองฝั่งลาํห้วย ไม่ต้องเดินทางอ้อมไปไกลกส็ามารถ

ข้ามไปอกีฝั่งได้ และยังเป็นที่กกัเกบ็นํา้ไว้ใช้ทาํการเกษตร ปลูกพืช เล้ียงสตัว์ และเป็นแหล่งหาอาหารกนิของ

ชาวในบริเวณใกล้เคียง ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด กับโครงการน้ีที่ให้ประโยชน์กับชาวบ้านเป็น

อย่างมากและเหมาะสมกบัพ้ืนที่  
        การเลือกจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนที่  
              1. 1 สาํรวจสภาพพ้ืนที่  รวมทั้งวัสดุก่อสร้างเลือกใช้รปูแบบที่เหมาะสมกบัสภาพภมิู

ประเทศมากที่สดุ ซ่ึงการสาํรวจพ้ืนที่จะเป็นปัจจัยที่สาํคญัที่สดุในการก่อสร้างฝาย เพราะถ้าตาํแหน่งไม่

ถูกต้อง  การก่อสร้างจะมีโอกาสพังทลายสงูมาก 
      1.2  ก่อสร้างในพ้ืนที่ที่ร่องลาํห้วยมีความลาดชันตํ่า เพ่ือจะได้ที่เกบ็กกันํา้ไว้บริเวณหน้า

ฝายได้ 
      1.3  ก่อสร้างก่อนฤดูฝน และควรมีการบาํรงุรักษา ขดุลอกและซ่อมแซมเป็นประจาํ 
      2. ความคุม้ค่ากบังบประมาณ  พบว่าประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ก่อสร้างได้รับ

ประโยชน์จากโครงการน้ี มีที่เกบ็กกันํา้ไว้ใช้ในการเกษตร ปลูกผัก พืชผลทางการเกษตร หลังเกบ็เกี่ยวข้าว 

เช่น ปลูกข้าวโพด แตงกวา เป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทาํนา สามารถสร้างรายได้ให้กบัชาวบ้าน และ

ยังมีถนนที่ใช้เดินทางข้ามไปมา ขนพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก ถอืว่าคุ้มค่ากบังบประมาณ ถึงแม้จะ

วัดความคุ้มค่าเป็นตัวเงินไม่ได้แต่มีค่าทางด้านจิตใจ ประชาชนมีความพึงพอใจ  

            ตวัช้ีวดัในการประเมินความคุม้ค่า 

                         1. การประเมินประสทิธภิาพ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วย สดัส่วนผลผลิตต่อ

ทรัพยากร  และสดัส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  

                         2. การประเมินประสทิธผิล ตัวช้ีวัด  จะวัดจากระดับความสาํเรจ็ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์และคุณภาพการให้บริการ  

                         3. การประเมินผลกระทบ ตัวช้ีวัด  จะวัดจากสะท้อนการปฏบิตัิภารกจิว่ามีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิ สงัคม หรือสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด   
   3. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากโครงการ พบว่า การก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน(Wet 
Crossing) ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งถนนและแหล่งนํา้เป็นถนนสาํหรับเดินทางข้ามไปมาได้
สะดวก ทั้งสองฝั่งลาํห้วย  ไม่ต้องเดินทางอ้อมไปไกลกส็ามารถข้ามไปอกีฝั่งได้  และยังเป็นที่กกัเกบ็นํา้ไว้ใช้

ทาํการเกษตร ปลูกพืช เล้ียงสตัว์  และเป็นแหล่งหาอาหารกนิของชาวในบริเวณใกล้เคียง  
 
 
 



 

  ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากโครงการ 

        3.1 ช่วยเกบ็กกันํา้ชะลอไว้ให้อยู่บนพ้ืนผวิดนิให้นานขึ้น  นํา้มีเวลาซึมผ่านผวิดินลงสู่

ใต้ดินมากขึ้น ดินสามารถอุ้มนํา้ไว้ได้ 
        3.2. ช่วยลดความรนุแรงของกระแสนํา้ ในลาํห้วย ทาํให้ระยะเวลาการไหลของนํา้เพ่ิม

มากขึ้น ความชุ่มช้ืนมีเพ่ิมขึ้นและแผ่กระจายความชุ่มช้ืนในพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งของลาํห้วย 
        3.3 ช่วยกกัเกบ็ตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลลงมากบันํา้ในลาํห้วยได้ดี เป็นการช่วยยืด

อายุแหล่งนํา้ตอนล่างให้ตื้นเขนิช้าลง คุณภาพของนํา้มีตะกอนปะปนน้อยลง 
        3.4 ช่วยเพ่ิมความหลากหลายทางด้านชีวภาพให้แก่พ้ืนที่ 
        3.5 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสตัว์นํา้  และใช้เป็นแหล่งนํา้เพ่ือการอปุโภคบริโภคของ

มนุษย์และสตัว์ ตลอดจนมีนํา้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรมอกีด้วย 
                3.6 ใช้เป็นถนนให้นํา้เอ่อล้นไหลข้ามไปได้ และในขณะเดียวกนัใช้ในการสญัจรไปมา 

และขนพืชผลทางการเกษตร 
         4. ปัญหาหรือผลกระทบ หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนสาํหรับ

นํา้ล้นผ่าน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหากบัการก่อสร้างถนนสาํหรับให้นํา้ล้นผ่าน เพราะต่างกไ็ด้รับ

ประโยชน์จากโครงการน้ีเป็นอย่างมาก ซ่ึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ชาวบ้านมีถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน

สามารถเดินทางข้ามไปมาได้ รวมทั้งยานพาหนะใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร และยังเป็นที่เกบ็กกันํา้เอาไว้

ใช้ในฤดูแล้ง ปลูกพืชผลทางการเกษตร  เล้ียงสตัว์   และเป็นแหล่งหาอาหารกนิของชาวบ้านในหมู่บ้านและ

หมู่บ้านใกล้เคียง ที่อยู่สองฝั่งลาํห้วย ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ทาํนา  ว่างจากการทาํนาคือทาํอาชีพ

เสริม โดยการทาํไร่มัน ปลูกอ้อย เล้ียงเป็ด เล้ียงไก่ เล้ียงปลา และรับจ้างทั่วไป  

          5. การก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจกบัโครงการน้ีเป็น

อย่างมาก เพราะชาวบ้านได้รับประโยชน์โดยตรง ซ่ึงตรงกบัความต้องการของชาวบ้านในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก 

ได้ทั้งถนนสาํหรับเดินทางข้ามไปมา และได้มีแหล่งเกบ็กกันํา้ไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงได้

สบูนํา้รดต้นกล้า ไร่อ้อย และยังเป็นแหล่งหาอาหารกนิของชาวบ้านได้เป็นอย่างด ี

 

          3. ผลการดําเนนิงานโครงการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เป็นไปตาม
แผนและวตัถุประสงคข์องโครงการ 
     การประเมินความคุ้มค่าโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน (Wet Crossing) 
ประจาํปี พ.ศ.2553, 2554   เป็นการประเมินผลการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เพื่อให้
ไดผ้ลผลิต ผลลพัธ์ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ท่ีสมดุลกบัทรัพยากรท่ี
ใช ้ทั้งน้ีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นไปไดท้ั้งผลสาํเร็จท่ีพึงประสงค ์และผลกระทบในทางลบท่ีเกิดข้ึนแก่
ประชาชน สงัคม ทั้งท่ีสามารถคาํนวณเป็นตวัเงินไดแ้ละไม่สามารถคาํนวณเป็นเงินได ้
 
 
 
 
 
 



 
              ดา้นประสิทธิภาพ พจิารณาจากปริมาณผลผลิตทําไดจ้ริง เป็นไปตามแผน 
  1. งบประมาณ ที่ใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน ใน

ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2553 และ ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายในแต่ละปีไม่เท่ากนั  เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการ

แต่ละจุด ขึ้นอยู่กบัสภาพความเหมาะสมของแต่ละแห่ง การก่อสร้างแต่ละจุดาํเนินการแล้วเสรจ็ภายใน

ระยะเวลาที่กาํหนด ประชาชนบริเวณโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่านที่

ดาํเนินการ 

  2. ดา้นประสิทธิผล  พิจารณาจากระดับความสาํเรจ็ในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

พบว่า การดาํเนินการตามโครงการน้ี ทาํให้ประชาชนบริเวณพ้ืนที่โครงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํา้ 

มีจิตสาํนึกรักและหวงแหน รู้ คุณค่าในการใช้นํา้มีความภาคภมิูใจในความอดุมสมบูรณ ์สามารถแก้ปัญหาภัย

แล้ง และ การชะลอการไหลของนํา้ได้ ในดา้นสงัคม เกดิความรัก สามัคคีในชุมชน  ดา้นเศรษฐกิจ 

ประชาชนมีแหล่งอาหาร โดยหาอาหารจากลาํห้วยมาบริโภค และหากเหลือจากการบริโภคจะนาํไปขาย   

  3. ดา้นผลกระทบ  พิจารณาจากการดาํเนินโครงการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน พบว่า 

มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ประชาชนที่มีพ้ืนที่อยู่ 2 ข้างลาํห้วย ได้รับประโยชน์จากลาํ

ห้วย เพราะสามารถนาํนํา้มาใช้ประโยชน์ เพ่ือการเกษตร บริโภค เล้ียงสตัว์ หาอาหารได้  ตรงข้าม ประชาชน

ที่อยู่ห่างไกลไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการทาํให้มีทศันคตไิม่ดีต่อโครงการ แต่มีข้อเสนอให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา้ โดยการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือทาํการเกษตร   

 
การอภิปรายผล 
 
       จากการวิเคราะห์ข้อมูล ความคุ้มค่า และสมประโยชน์ของโครงการ ได้พบประเดน็ที่น่าสนใจ จึง

นาํมาอภิปรายผล ดังน้ี 
  ดา้นความเหมาะสมกบัสภาพพื้ นที่ก่อสรา้ง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การเลือกจุด

ก่อสร้างได้มีการสาํรวจความต้องการ จะสร้างจุดไหนที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์มากที่สดุ  ไม่ก่อสร้างบริเวณ

ลาํห้วยโค้งงอ เพราะเวลานํา้ไหลบ่าไม่สามารถรองรับความรุนแรงของกระแสนํา้ได้ และช่วงที่ควรก่อสร้าง

ประมาณ เดือนมกราคม – เมษายน ไม่ก่อสร้างในฤดูฝน ดินมีความชุ่มช้ืน อุ้มนํ้า ทาํให้ฝายไม่แขง็แรง 

พังทลายได้  อายุการใช้งานสั้น   ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการน้ีอย่างทั่วถึง เพราะว่าลาํห้วยมี

สภาพยาว การก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่านจะไม่ได้ประโยชน์ตลอดทั้งลาํห้วย จะได้เพียงบางจุดเท่าน้ัน  

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างฝายได้รับประโยชน์ในหลายๆ อย่าง  ใช้เป็นถนนสาํหรับสัญจรไปมาได้ 

รวมทั้งใช้นํา้ปลูกพืช เล้ียงสตัว์  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสตัว์นํา้ และใช้เป็นแหล่งนํา้ไว้อุปโภค บริโภคของ

ชาวบ้าน  
  ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า การเลือกสถานที่ก่อสร้างเป็นปัจจัยสาํคัญที่สุดในการก่อสร้าง ควร

สาํรวจสภาพพ้ืนที่ ตลอดจนเลือกใช้วัสดุใช้ในการก่อสร้างเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพภมิูประเทศ ร่องลาํ

ห้วยมีความลาดชันตํ่า สามารถเก็บกักนํ้าบริเวณหน้าฝายได้ และควรก่อสร้างก่อนฤดูฝน ควรมีการ

บาํรงุรักษาด้วย 
 
 
 



 
                      ดา้นความคุม้ค่ากบังบประมาณ  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ชาวบ้านได้รับประโยชน์
จากโครงการ เพราะมีที่เกบ็กกันํา้ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ไว้ทาํการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กบั

ชาวบ้านหลังจากเกบ็เกี่ยวข้าวในนา ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าที่ตีค่าเป็น

ตัวเงินได้  ในกรณีที่ไม่มีผลตอบแทนเป็นตัวเงินที่จะนาํขึ้ นมาคาํนวณได้ โดยให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์แสดง

ความเห็นว่า  หากจะต้องมีการจ่ายเงินตอบแทนผลประโยชน์ที่ตนได้รับฟรีๆ  หรือเกิดผลพลอยได้จาก

โครงการลงทุน  ผู้ที่ได้รับประโยชน์เหล่าน้ันยินดีจะจ่ายเป็นเงินเท่าใด หรืออาจจะใช้วิธีการดูว่าหากต้อง

จ่ายเงินเอง เพ่ือให้ได้ประโยชน์เหมือนกัน ผู้ได้รับประโยชน์น้ันๆ  กพ็ร้อมที่จะยอมเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงประโยชน์น้ัน  
           ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ความคุ้มค่ากบังบประมาณนอกจากจะตีค่าผลผลิตที่ได้รับจากโครงการตี

ค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่นรายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตรสามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ ในส่วนที่ตีค่า

เป็นตัวเงินไม่ได้ คือความพึงพอใจของชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยไม่ได้รับผลกระทบในด้าน

ลบแต่อย่างใด มีข้อค้นพน จากการติดตามและประเมินผลที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน คือ ราษฎรรู้ จักการ

บริหารจัดการนํา้ ชาวบ้านใช้นํา้ให้เกิดคุณค่า ก่อนใช้นํา้ในลาํห้วยต้องมีการประชุม ปรึกษาหารือ มีมติใน

กลุ่มที่ใช้นํา้บริเวณลาํห้วย เพ่ือไม่ให้เกดิความขดัแย้งภายในกลุ่มผู้ใช้นํา้ด้วยกนั 

        ดา้นปัญหาหรือผลกระทบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่

ท้ายลาํห้วยหรือหลังฝาย ช่วงหน้าแล้งจะไม่มีนํา้เพ่ือทาํการเกษตร นํา้ในลาํห้วยแห้งไม่เพียงพอที่จะเล้ียงสตัว์ 

ปลูกพืช หรือใช้รถขนพืชผลทางการเกษตรข้ามผ่านถนนไปมาได้  ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการ

ก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการน้ีเพียงชาวบ้านบางกลุ่ม บางจุด ที่

อาศัยอยู่ในบริเวณก่อสร้างเท่าน้ัน จะไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการน้ีตลอดความยาวของลาํห้วย 

  ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ปัญหาหรือผลกระทบจากโครงการ  การก่อสร้างโครงการต้องให้

ครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่เพ่ือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถงึ ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เทศบาล 

อบต. ควรประสานงานกนัในการจัดหางบประมาณทาํการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน  โดยทาํการ

ก่อสร้างเป็นช่วงๆ  ระยะห่างประมาณ 300–500 เมตร  จะสามารถเกบ็กกันํา้ไว้ใช้ทาํการเกษตรกรรม 

กระจายไปทั้งสองข้างตลอด 
ลาํห้วยได้ และยังใช้เป็นถนนสญัจรข้ามไปมาได้โดยสะดวก 
 

ขอ้เสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการติดตามฯ มีดังน้ี 
        1. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
     1) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควร    

พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน(Wet Crossing)ให้ครอบคลุมทุกอาํเภอ           

ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีลาํห้วย หรือมีการขดุลอกลาํห้วยใหม่ และควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรงุ  

ซ่อมแซมด้วย 
 
 
 



 
              2) จากการตดิตามและประเมินผล พบว่า การก่อสร้างถนนสาํหรับนํา้ล้นผ่าน(Wet 
Crossing) 
มีระยะห่างเกนิไป ควรก่อสร้างเป็นช่วงๆ ระยะห่างประมาณ 500-1,000 เมตร   แต่กต้็องขึ้นอยู่กบัสภาพ

พ้ืนที่แต่ละแห่ง และให้ก่อสร้างถนนเลียบลาํห้วยเพ่ือใช้ในการสญัจรไปมา เช่น รถยนต์ หรือรถไถ สามารถ

ขนพืชผลทางการเกษตรได้ 
     3) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนตาํบล เทศบาล เป็น

หน่วยงานที่รับผดิชอบโดยตรง เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือทาํการก่อสร้างฝาย ขนาดเลก็ 

หรือขนาดกลาง 
ให้กบัชาวบ้านในพ้ืนที่ตาํบลของตนเอง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนแหล่งนํา้ 
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      -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรบัณฑติ                มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

      -ปริญญาโท   ศาสนศาสตรมหาบัณฑติ(รัฐศาสตรการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช                    

        วิทยาลัย  วิทยาเขตอสีาน 
 
 
 



 
 

คณะทํางาน 
 

1. นางดวงเนตร   ชาสวุรรณ  นักบริหารงานนโยบายและแผน 7        คณะทาํงาน 

                 -ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑติ(การจัดการทั่วไป)     มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

                 -ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

             2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว        คณะทาํงาน 

                 -ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ                              มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

                 -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

             3. นายอภิเดช สรุะมณี  เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล 5                 คณะทาํงาน 

                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกจิ  สาขาการจัดการทั่วไป      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 

             4. นางกมลสร สหนาวิน             ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล                     คณะทาํงาน 

                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกจิ  สาขาการบัญชี                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


