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คํานาํ 

                เอกสารเล่มน้ี เป็นเอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าโครงการ ๑ อาํเภอ 

๑ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓,๒๕๕๔  (หลังดาํเนินการ)  

ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดาํเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔  

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการต้องการให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมดาํเนินการ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมพัฒนา

หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง  มีความรักใคร่สามัคคีในชุมชน ตลอดจนการปลูกฝงัการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกจิ

พอเพียงสามารถพ่ึงพาตนเองได้ให้มีความสขุในการดาํเนินชีวิต โดยหลักเศรษฐกจิพอเพียง เป็นปรัชญาช้ี
ถึงแนวทางการดาํรงอยู่และปฏบิัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับนครอบครัว  ระดับชุมชน  

จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยการพัฒนาเศรษฐกจิ

เพ่ือให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึง

ความจาํเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นคาํตอบต่อการ

สร้างทางสายกลางในวิถกีารดาํเนินชีวิตและพัฒนาสงัคม 

     ดังน้ัน  เพ่ือต้องการทราบผลการดําเนินงาน ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการ

ประเมินผลโครงการ ๑ อาํเภอ ๑ หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง จังหวัดขอนแก่น  (หลังดาํเนินการ) และหวัง

เป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารการติดตามและประเมินผลเล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบ การ

พิจารณาทบทวนการปฏบิัติงานของส่วนราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสทิธิภาพ  และ

เพ่ือนําผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการผลดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดให้มีประสทิธภิาพประสทิธผิล และเกดิประโยชน์สงูสดุ     

   ฝ่ายตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ทาํการตดิตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงได้นาํเสนอ

ผลการตดิตามและประเมินผลโครงการต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบ และหวังเป็นอย่าง

ย่ิงว่าเอกสารการติดตามและประเมินผลเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับผู้สนใจ ส่วนราชการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการดาํเนินงานในคร้ังต่อไป 

คือ ส่ิงก่อสร้างขวางหรือกั้นทางนํ้า ซ่ึงปกติมกัจะกั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สงิหาคม  ๒๕๕๕ 
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สารบญั 
       หนา้ 

คํานาํ           ก 
สารบญั           ข  
บทที ่
1 บทนาํ 

หลกัการและเหตุผล        1 

วตัถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล     2 
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล      2 
ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั       2 

ระเบยีบวิธีการติดตามและประเมินผล      3 

นยิามคําศพัท ์         3 

 
2 วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง         

แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม       4 

แนวคิดเกีย่วกบัองคก์รปกครองทอ้งถิน่      8 

แนวคิดเกีย่วกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั     13 

แนวคิดเกีย่วกบัเศรษฐกิจพอเพยีงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ           20 
แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบชมุชนกบัการเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพยีง           22 

   
3   ระเบยีบและวิธีการติดตามประเมินผล 

ประชากร         24 

 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการติดตามและประเมินผล     24 

 การเก็บรวมรวมขอ้มูล        25 
 ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมขอ้มูล      25 

 การวิเคราะหข์อ้มูล        25 

 การนาํเสนอ         25 
  

4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูล        26 

5 สรุป  อภิปราย  ขอ้เสนอแนะ       31 
  
 บรรณานุกรม         70 
 ภาคผนวก 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.    คู่มือติดตามและประเมินผลการจดัทําและแปลงแผนไปสู่การ 
ปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   

เจิมศกัด์ิ   ป่ินทอง.    2527.    การระดมประชาชนเพือ่การพฒันาชนบท การบริหารการพฒันาชนบท.   
กรุงเทพฯ  :  สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์ 

ชูวงศ ์ ฉายะบุตร.    2539.    การปกครองท้องถ่ินไทย.    กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพส่์วนทอ้งถ่ิน   
 กรมการปกครอง.   
ดุษฎี  อายวุฒัน์  และคณะ.    2535.    การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในงานวนศาสตร์ชุมชน  :   
              กรณศึีกษาชุมชนห้วยม่วงโครงการวจัิยวนศาสตร์ชุมชน.  คณะมนุษยศาสตร์และ 
              สงัคมศาสตร์  :  มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
ดุษฎี  อายวุฒัน์  และคณะ.    2535.    การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในงานวนศาสตร์ชุมชน  :   
              กรณศึีกษาชุมชนห้วยม่วงโครงการวจัิยวนศาสตร์ชุมชน.  คณะมนุษยศาสตร์และ 
              สงัคมศาสตร์  :  มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
ทวีทอง  หงส์วิวฒัน์.    2527.    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา.  กรุงเทพฯ  :   

ศกัด์ิโสภาการพิมพ.์ 
ทดัดาว  บุญปาล.    2530.    ปัจจัยบางประการทีมี่ผลต่อการเข้ามีส่วนร่วมในกจิกรรมทางการศึกษา 

ของหัวหน้าครัวเรือนในเขตพืน้ที ่ ตําบลสวก  อาํเภอเมือง  จังหวดัน่าน.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  :  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ทศันีย ์ ไทยาภิรมย.์    2545.    การพฒันาชุมชนให้เข้มแขง็.  กรุงเทพฯ. 
นิรันดร์  จงวฒิุเวศน์.    2527.    กลวธีิแนวทางวธีิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ในการพฒันาชุมชน.  ศูนยศึ์กษานโยบายสาธารณสุข  :  มหาวิทยาลยัมหิดล. 
ปรัชญา  เวสารัชช.์    2545.    การปกครองท้องถ่ินไทย.  กรุงเทพฯ    
ประดับ  กลัดเขม็เพชร.   2548.    คู่มือฝายตน้นํ้ าลาํธาร.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

 อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ.  สาํนักชลประทานที่ 1  กรมชลประทาน     
ประทาน  คงฤทธิศึกษากร.    2535.     การปกครองท้องถ่ิน.     กรุงเทพฯ  :  สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์. 
ไพรัตน์  เตชะรินทร์.    2527.    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา.  กรุงเทพฯ  :   

สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน. 
ยวุฒัน์  วฒิุเมธี.    2534.    หลกัการพฒันาชุมชนและหลกัการพฒันาชนบท.  กรุงเทพฯ  :  
             ไทยอนุเคราะห์. 
วิญญู  องัคณารักษ.์    2518.    แนวคดิในการกระจายอาํนาจการปกครองส่วนท้องถ่ิน.   กรุงเทพฯ  :   

 สาํนกันโยบายและแผนมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย. 
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สาํเริง  จันทรสวุรรณ, สวุรรณ  บัวทวน.   2527.    ระเบยีบวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร.์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ปิยะวัติ  บุญ-หลง,  2549.    เศรษฐกจิพอเพียง  ร่วมเรียนรู้  สานข่าย  ขยายผล.  
 สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั        
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.  2552 .   แผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ขอนแก่น ประจําปี  2553-2555  กองแผนและงบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
ขอนแก่น.   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.   2553.  เอกสารขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี  2553.  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. 2551, 2552 เอกสารโครงการ 1  หมู่บา้น  1  อําเภอเศรษฐกิจ

พอเพยีง  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. 
ค้นหาจากเวปไซด ์  http://www.google.co.th   /   http://www.trf.or.th 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การติดตามและประเมินผลโครงการ  1  อาํเภอ  1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง  จังหวดัขอนแก่น   
 ประจําปีงบประมาณ  2553 และ 2554 

............................................................. 
คณะทีป่รึกษา 

 1.  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 2.  นายสชุาติ   โคตรทุม   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 3.  นางสมุาลี   ฐานวิเศษ   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 4.  นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 5.  นางสาวนงลักษณ ์ รัตน์จันทร์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
       ประวติัการศึกษา 
1.   นายสรุสทิธิ์ เคนพรม  สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.หนองเรือ        กรรมการ 
        - ปริญญาตรี    ศิลปศาตรบัณฑติ สาขาการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

2.  นายวฒิุพร  ศรีมังกรแก้ว  สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.เมืองขอนแก่น   กรรมการ 
        -ปริญญาตรี  สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
       - ปริญญาโท 

4.  นายทองเล่ือน   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       กรรมการ 
        - ข้าราชการบาํนาญ  อดีตเจ้าหน้าที่พัสดุ สาํนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

5.  นายชัยเลิศ  จนัทร   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น      กรรมการ 
        ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวบงึ  ตาํบลพังทุย  อาํเภอนํา้พอง  จังหวัดขอนแก่น 
6.  ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น         กรรมการ 
7.  โยธาธกิารและผงัเมือง             กรรมการ 

8.  นายสชุาต ิ  โคตรทุม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกรรมการ 
        -ปริญญาตรี   สาขา  มหาวิทยาลัย  
        -ปริญญาโท    สาขา        มหาวิทยาลัย  

9.  รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส ์ กฤษณะภตู ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  ข้าราชการบาํนาญ 
-ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตรบัณฑติ                  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี  สาขาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
-ปริญญาโท  สาขาสงัคมวิทยามหาบัณฑติ(สงัคมสงเคราะห์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

10. นายประยุทธ ์ ชาญนุวงศ์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
          ข้าราชการบาํนาญ 
         -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรการเมืองการปกครอง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
         -ปริญญาตรี   สาขาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11.  นายเพช็ร    มูลป้อม      ผู้อาํนวยการกองแผนและงบประมาณ           กรรมการ 
-ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรบัณฑติ                มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 
-ปริญญาโท   ศาสนศาสตรมหาบัณฑติ(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช                    
  วิทยาลัย  วิทยาเขตอสีาน 



 
 

 
 

คณะทํางาน 
 

1.  นางดวงเนตร    ชาสวุรรณ นักบริหารงานนโยบายและแผน 7        คณะทาํงาน 
        -ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑติ(การจัดการทั่วไป)     มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
         -ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

2.  นางนวลมณ ี เหล่ากุนทา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว.         คณะทาํงาน 
        -ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑติ(การจัดการทั่วไป)      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
         -ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ                    มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 
         -ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

3.  นายอภิเดช  สรุะมณ ี เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล 5           คณะทาํงาน 
       -ปริญญาตรี  บริหารธุรกจิ  สาขาการจัดการทั่วไป      วิทยาลัยบัณฑติบริหารธุรกจิ 
        -ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (กาํลังศึกษา) 

                                                                           มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        -ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (กาํลังศึกษา) 

                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอด็ 

 

4.  นางสาวกมลสร แสนภเูขยีว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล           คณะทาํงาน 
        -ปริญญาตรี  บริหารธุรกจิ  สาขาการบัญชี               มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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บทที ่ 1 
 

บทนาํ 

1. หลกัการและเหตุผล 
 

เศรษฐกจิพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาํรัสช้ีแนะนาํแนว

ทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อเกดิวิกฤติเศรษฐกจิ  เพ่ือให้

ประชาชนรอดพ้น สามารถดาํรงตนอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  และเพ่ือให้ทุก

ภาคส่วนของสงัคมไทยดาํรงอยู่ภายใต้แนวคิด เศรษฐกจิพอเพียง ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรภาคอสีานคือ

การ กระหนํ่า ใช้ดิน  นํา้ ป่า อากาศ และสภาพร่างกายของคนที่เป็นเกษตรกร  ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุด

คือ ปัญหาดินเคม็  การขาดนํา้ในหน้าแล้งเพ่ือทาํการเกษตร  นํา้ท่วมในหน้าฝน  ปัญหาโรคภัยไขเจบ็ 

และที่หนักสดุคือปัญหา  ความยากจน  เป็นความยากจนอันเกดิจากการใช้ชีวิตอย่างเกินพอดี  เกิดจาก

ระบบคิดที่ว่า ทาํมากได้มาก  โดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในภายหลัง  เหล่าน้ีแม้จะเกิดจาก

ข้อผิดพลาดของเกษตรกรบางส่วน  และเกิดจากแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเช่นเดียวกนั  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีภารกจิสาํคัญในการปฏบิัติงาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในท้องถิ่น  และพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม     ประกอบกบัพระราชบัญญัติกาํหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอาํนาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  กาํหนดอาํนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนา

เศรษฐกจิ  และสงัคมของท้องถิ่น     เพ่ือส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากย่ิงขึ้น  เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการและปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ดาํเนินโครงการ 1 

อาํเภอ  1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง  จังหวัดขอนแก่น   ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553,2554   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ดาํเนินการตามโครงการเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน  

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

จาํเป็นต้องตรวจติดตามและประเมินผล หลังดาํเนินการ กอปรกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทาํแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด   6 ข้อ 29  กาํหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เน่ืองจากการตรวจติดตามและ

ประเมินผล มีความสาํคัญที่จะช่วยผู้บริหารได้ตัดสนิใจ พิจารณาในการพัฒนาองค์กร  รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลจะได้คาํตอบที่ค่อนข้างชัดเจน  ซ่ึงมีผลต่อความสาํเรจ็หรือล้มเหลว ในการดาํเนินงานของ

โครงการต่างๆ  รวมถึงความสมัพันธ์กบัยุทธศาสตร์ของการพัฒนา  การพัฒนาทาํให้มีการเปล่ียนแปลง

เกดิขึ้นในสถานการณก์ารพัฒนาปัจจุบันจะต้องรู้ จุดเร่ิมดาํเนินการ ระหว่างหลังการดาํเนินการผลของการ

ตรวจติดตามและประเมินผลจะเป็นคาํตอบที่ชัดเจน  การจัดทาํโครงการจะได้รับความสนใจหรือไม่น้ัน  

ขึ้นอยู่กบัการประเมินผล  ผู้รับผิดชอบกจิกรรม  จะมุ่งเน้นที่จะทาํโครงการมากขึ้น  หากมีเป้าหมายและ

ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
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 ฝ่ายตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ   จึงได้จดัทาํ
โครงการตรวจติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าโครงการ  1  อาํเภอ  1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง  

จังหวัดขอนแก่น  ประจาํปีงบประมาณ  2553,2554  (หลังดาํเนินการ)  

 

2.  วตัถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
   2.1  เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการว่าคุ้มค่า  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาํหนดไว้

หรือไม่ 
   2.2  เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในการพัฒนาในคร้ัง

ต่อไป  
 

3.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
                   3.1 ประชากร คือ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อาํเภอ 1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง 

จังหวัดขอนแก่น  ประจาํปีงบประมาณ  2553 และ 2554   
            3.2 ขอบเขตพ้ืนที่ คือ  หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ  1  อาํเภอ  1  หมู่บ้านเศรษฐกจิ

พอเพียง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554  ที่อาํเภอเมอืง บ้านท่าแร่  อาํเภอพระยืน บ้าน

ใหม่ชัยพร  อาํเภอเปือยน้อย  บ้านวังหิน อาํเภอมัญจาคีรี บ้านชีวังแคน  อาํเภอหนองสองห้อง  บ้าน

หนองบัวแดง  

                   3.3 ในเชิงระยะเวลา  คือ  ทาํการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าโครงการ 1 อาํเภอ  

1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง จังหวัดขอนแก่น   ระหว่างเดือน  มีนาคม  -  มิถุนายน  2555  
 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

          4.1 ได้ทราบถงึประสทิธภิาพ  ประสทิธผิล ความคุ้มค่า  และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 4.2 ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสนิใจ ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 4.3 ได้ทราบผลการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และใช้เป็นข้อมูล

สารสนเทศในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในคร้ังต่อไป 
 

5.  ระเบยีบการติดตามและประเมินผล 
1.  ใช้ระเบียบการตดิตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ ( Qualitative  Research) โดย

ใช้เกณฑก์ารวัดระดบัความพึงพอใจ  ความคุ้มค่า  และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ        
  2.  ระเบียบสถติิที่ใช้ในการประเมิน ใช้เกณฑค์วามถี่ของคะแนน และจาํนวนร้อยละใน

การเปรียบเทยีบ โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สาํเรจ็รปู  ประมวลผลข้อมูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหาเชิง

พรรณนา ที่ได้จากการลงพ้ืนที่  สมัภาษณป์ระชากรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
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6.  นยิามศพัท ์
 

                  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถงึ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน

ตาํบล เทศบาล    กรงุเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศกึษาน้ี หมายถงึ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

        2. โครงการตามข้อบัญญัติ  หมายถึง  โครงการที่ผ่านคณะกรรมการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณา  และผ่านสภาท้องถิ่นแล้วพร้อมได้ประกาศเป็นข้อบัญญัติประจําปี

งบประมาณ 2553 น้ีเท่าน้ัน 
        3. การมีส่วนร่วม  หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  ได้ตระหนักรู้ 

รับรู้  มีโอกาสเข้ามาแสดงบทบาท ทศันคติ  และความคิดเหน็ที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินการพัฒนา  ร่วม

คิด  ร่วมตัดสนิใจในการแก้ปัญหาชุมชนของตนเอง  เป็นการเน้นการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และความ

ชาํนาญและมีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและมีทักษะของประชาชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้

วิทยาการภูมิปัญญาที่เหมาะสมชัดเจน โปร่งใส ต่อเน่ือง และเป็นระบบ ตั้งแต่การเสนอโครงการ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการ การแสดงความคิดเห็น การประเมินผล

โครงการ 
  4. ประชากร  หมายถงึ  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อาํเภอ 1  หมู่บ้านเศรษฐกจิ

พอเพียง จังหวัดขอนแก่น  ประจาํปีงบประมาณ  2553 และ 2554   
  5. กลุ่มเป้าหมาย  หมายถงึ เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ  1  อาํเภอ  1  หมู่บ้าน

เศรษฐกจิพอเพียง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554  ที่อาํเภอเมือง บ้านท่าแร่  อาํเภอ

พระยืน บ้านใหม่ชัยพร  อาํเภอเปือยน้อย  บ้านวังหิน อาํเภอมัญจาคีรี บ้านชีวังแคน  อาํเภอหนองสอง

ห้อง  บ้านหนองบัวแดง  

          6. ความพึงพอใจ  หมายถงึ  ความพึงพอใจ ตามทศันคติ   ความคิดเหน็  ความรู้สกึนึก

คิดของประชากรที่ได้จากการสมัภาษณป์ระชากรในพ้ืนท ี  
         7. ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการเกบ็รวบรวมจาก

แบบสอบถามประจาํปีงบประมาณ  2553,2554  ที่นาํมาประมวลผลน้ี เท่าน้ัน 
                   8. เศรษฐกจิพอเพียง  หมายถงึ เศรษฐกจิที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีความพอเพียง

กบัตนเอง  อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนโดยต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิของตนเองให้ดีเสยีก่อน  
คือ ตั้งตัวให้มีความพอกนิพอใช้  ไม่ใช่มุ่งหวังที่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกจิให้รวดเรว็แต่เพียง

อย่างเดียว 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง 
 

                    การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าโครงการ 1 อาํเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง 

จังหวัดขอนแก่น   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในคร้ังน้ี  เพ่ือต้องการทราบความคุ้มค่าและ

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  แนวทางการดาํเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพ่ึงตนเองได้ 

และทราบผลการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังต่อไปน้ี 
                      1. แนวคดิเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม 
        2. แนวคดิเกี่ยวกบัการปกครองส่วนท้องถิ่น 
        3. แนวคดิเกี่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
                4. แนวคดิเกี่ยวกบัเศรษฐกจิพอเพียงกบัทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชดาํริ 

       5. แนวคดิการดาํเนินงานโครงการ รปูแบบชุมชนกบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง   
     
1. แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
            (1)   ความหมายของการมีส่วนร่วม 
                    คาํว่า “การมีส่วนร่วม”    นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายคน  เช่น  
                      ยุวัฒน์  วุฒิเมธ ี(2526) กล่าวว่า  การมีส่วนร่วม หมายถงึ การเปิดโอกาสให้ประชาชน   

ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสนิใจ การร่วมปฏบิัติและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมี

ผลกระทบถงึตัวประชาชน 
                       นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้าน

จิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional involvement) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม (Group 
situation) ซ่ึงผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทาํการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของกลุ่มน้ัน กบัทั้งทาํให้เกดิความรู้สกึร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดังกล่าวด้วย 
                      ทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์ (2527) ให้คําจํากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า

หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุม การใช้

และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสงัคม เพ่ือประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกจิและ

สงัคม        ตามความจาํเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสงัคม 
                      ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 

กระบวนการที่รัฐบาลทาํการส่งเสริม ชักนาํ สนับสนุน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูปแบบ

ส่วนบุคคล กลุ่มชนสมาคม มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกนั 
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                   ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง 

การที่ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการใช้ความพยายามหรือใช้ทรัพยากรบางอย่างส่วนตน ในกจิกรรมซ่ึง

มุ่งสู่การพัฒนาของชุมชน 
                    ดุษฎ ี อายุวัฒน์ และคณะ (2535)  กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้

โอกาสประชาชนเข้าร่วมในการดาํเนินงานตั้งแต่กระบวนการเบื้องต้นจนถงึกระบวนการสิ้นสดุ  โดยในการ

เข้าร่วมอาจจะเข้าร่วมในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือครบวงจรกไ็ด้  การเข้าร่วมมีทั้งกลุ่มหรือองค์กร   

                   อภิชัย  พันธเสน (2539)   กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมอาจเร่ิมต้นจาการพัฒนามาจาก

ข้างล่างแทนวิธกีารพัฒนามาจากนโยบายเบ้ืองบน  จุดเร่ิมต้นคือการกระจายอาํนาจของการวางแผนจาก

ส่วนกลางไปเป็นการวางแผนส่วนภมิูภาค   

  กล่าวโดยสรปุแล้ว  “การมีส่วนร่วม”   ของประชาชนมีความหมายเป็น  2  นัย ด้วยกนั คือ  
(พรชัย  รัศมีแพทย์, 2540)  
  1.  ความหมายอย่างกว้าง  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปมี  

ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายของประเทศ และการบริหารประเทศ โดยผ่านกระบวนการทางการเมือง  

เช่น การเป็นผู้บริหารพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     

การเป็นรัฐมนตรี การเป็นคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นและ    

การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย 
  2.  ความหมายอย่างแคบ  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไป

ช่วยสนับสนุนงานซ่ึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยกระทาํการภายในกรอบของกฎหมายหรือนโยบาย

ของรัฐเง่ือนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
 ทดัดาว  บุญปาล  (2530)  กล่าวไว้ว่า  การมีส่วนร่วมทางสังคมของชุมชนของบุคคลน้ัน มี

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  คือ  สถานภาพทางสังคม  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สถานภาพทางอาชีพ และที่อยู่

อาศัย  โดยบุคคลที่มีสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิตกตํ่า  จะเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนน้อย

กว่าบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง  นอกจากน้ันแล้วได้มีการแหล่งอาํนาจและการ

ตัดสนิใจในการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  13  ตัวแปร  ซ่ึงจากการศึกษาแสดงให้เหน็ว่า ความรู้

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  คือ ด้านการศึกษา และการเงินเป็นสิ่งหน่ึงที่แสดงถึงสถานภาพทางสังคม  

แหล่งอาํนาจทั้งสองชนิดน้ี  ถ้าผู้ใดได้ครอบครองหรือมีไว้ กจ็ะเป็นผู้ที่มีบทบาทสงูในชุมชน  โดยเฉพาะ

ในการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน    

 ดังน้ัน   จึงสรปุการมีส่วนร่วม  หมายถงึ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุก

ขั้นตอน การพัฒนาทั้งในแก้ไขปัญหาและป้องกนัปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการริเร่ิม ร่วม

กาํหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตดัสนิใจและปฏบิัตติามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อาํนาจของรัฐทุกระดับ  

ร่วมติดตามประเมินผลและรับผดิชอบในเร่ืองต่าง ๆ อนัมีผลกระทบถงึประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุก

รปูแบบในพ้ืนที่   
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 (2)  ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ทศันีย์  ไทยาภิรมย์ (2526) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ร่วมคิด : สภาพปัญหาที่มีอยู่ และสาเหตุปัญหา 
2. ร่วมวางแผน : วิเคราะห์สาเหตุ จัดลาํดับความสาํคัญของปัญหาพิจารณาทางเลือก 
3. ร่วมดาํเนินการ : ดาํเนินงานตามโครงการและแผนกาํหนดโครงการและแผนงาน 
4. ร่วมติดตามประเมินผล : ประเมินผลความสาํเรจ็หรือล้มเหลวเป็นระยะๆ และแก้ไข 

 เจิมศักดิ์  ป่ินทอง (2527) กล่าวถงึขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังน้ี 
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกจิกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏบิัติงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

 ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเร่ืองให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ และนโยบายการพัฒนาที่กาํหนดไว้ 8 ประการ คือ 
    1. ร่วมทาํการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกดิขึ้นในองค์การ 

2. ร่วมคิดหรือสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาขององค์การ หรือเพ่ือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ หรือสนองความต้องการขององค์การ 
3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดหรือแก้ไขและ

สนองความต้องการขององค์การ 
4. ร่วมตัดสนิใจการใช้ทรัพยากรที่มีจาํกดัให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. ร่วมจัดหรือปรับปรงุระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
6. ร่วมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขดีความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 
7. ร่วมปฏบิัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกจิกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
8.ร่วมควบคุม ติดตามประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทาํไว้     

ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกดิประโยชน์ได้ตลอดไป 
 อคิน  ระพีพัฒน์ (2527) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น 4  ขั้นตอน คือ 

1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
2. การตัดสนิใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 
3. การปฏบิัติงานในกจิกรรมการพัฒนา 
4. การประเมินผลงานกจิกรรมการพัฒนา 

 สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วม  กค็ือ   การที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมคิด ร่วม

วางแผนร่วมจัดการ ร่วมดาํเนินการ และร่วมตัดสินใจในกจิกรรมน้ันๆ ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนร่วม

ติดตามการประเมินผลงานด้วย 
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 (3)  แนวทางการจดัการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       สมลักษณา  ไชยเสริฐ (2549)  ได้แบ่งแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น  

3    ด้านหลัก  คือ  ด้านประชาชน  ด้านการมีส่วนร่วม  และด้านภาครัฐ  โดยการมีส่วนร่วม   มี

วัตถุประสงคห์ลักเพ่ือให้ประชาชนที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ  ในการ

ดาํเนินการพัฒนา  ช่วยเหลือ  สนับสนุนทาํประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ  หรือกจิกรรมต่างๆ  ตั้งแต่ร่วมคิด 

ร่วมตัดสนิใจ  ร่วมดาํเนินการ  ร่วมรับผลประโยชน์  และร่วมประเมินผล  เพ่ือให้เกดิการยอมรับ  และ

ก่อให้เกดิผลประโยชน์สงูสดุกนัทุกฝ่าย   
             (4)  เงือ่นไขพื้ นฐานของการมีส่วนร่วม    มี    3  ประการ คือ 

         1. ต้องมีอสิรภาพ หมายถึง มีอสิระที่จะเข้าร่วมหรือไม่กไ็ด้ การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วย
ความสมัครใจ การถูกบังคับให้เข้าร่วมไม่ว่าจะในรปูแบบใด ไม่ถอืว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
                    2. ต้องมีความเสมอภาค บุคคลที่เข้าร่วมในกจิกรรมใดจะต้องมีสทิธเิท่าเทยีมกบัผู้เข้า 
ร่วมคนอื่น ๆ 

         3.  ต้องมีความสามารถ  บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วม 
ในกจิกรรมน้ัน ๆ  หมายความว่า  ในบางกจิกรรมแม้จะกาํหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค แต่ 
กจิกรรมที่กาํหนดไว้มีความซับซ้อนเกนิความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมย่อมเกดิขึ้นไม่ได้  
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม     มี   3  ด้าน คือ 
                    1. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้บุคคลเข้าร่วมในกจิกรรมหน่ึง ๆ 
จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพ่ืออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสนิใจถูกว่าควรเข้าร่วม
หรือไม่ 
                     2. ต้องมีกจิกรรมเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกจิกรรมว่ามี
รปูแบบและลักษณะอย่างไร เพ่ือที่บุคคลจะได้ตดัสนิใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 

          3. ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องระบุ

กลุ่มเป้าหมาย อย่างไรกต็าม โดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจาํกดัโดยกจิกรรมและวัตถุประสงค์ของ
การมีส่วนร่วมอยู่แล้วโดยพ้ืนฐานโดยแท้จริงน้ัน กระบวนการมีส่วนร่วมอาจจะไม่สามารถกระทาํได้ในทุก  
ประเดน็ ดังน้ัน จึงมีแนวทางทั่ว ๆ ไปบางประการเกี่ยวกบัประเดน็ที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

1. การตัดสนิใจและผลกระทบที่สาํคญั 
2. การตัดสนิใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอื่น 
3. การตัดสนิใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่เดิม 
4. การตัดสนิใจที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่มีความขดัแย้งอยู่ก่อนแล้ว 
5. ความจาํเป็นเพ่ือให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสนิใจ 

ดังน้ัน การมีส่วนร่วมของบุคคลจึงมีอยู่ในเกอืบทุกกจิกรรมของสงัคม ขึ้นอยู่กบัความสนใจและ
ประเดน็ในการพิจารณา แต่มีเง่ือนไขพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมว่าต้องมีอสิรภาพ ความเสมอภาค และ
ความสามารถในการเข้าร่วมกจิกรรม นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ต้องมี
กจิกรรมเป้าหมาย และต้องมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ี เพ่ือให้กระบวนการมีส่วนร่วมดาํเนินไปได้อย่างมี
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ประสทิธภิาพสงูสดุการมีส่วนร่วม เป็นการกระจายโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วม และการบริหารเกี่ยวกบัการ
ตัดสนิใจในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ โดย
การให้ข้อมูลแสดงความคิดเหน็ ให้คาํแนะนาํปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏบิัติ รวมตลอดจนการควบคุม
โดยตรงจากบุคคล 

 
2. แนวคิดเกีย่วกบัการปกครองทอ้งถิน่ 
 
  ความหมายของการปกครองทอ้งทอ้งถิน่ 

    จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้

ค ว า ม ห ม า ย ไ ว้ ห ล า ย ค ว า ม หม า ย ซ่ึ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ มี ห ลั ก ก า ร สํ า คั ญ ที่ ค ล้ า ย กั น   ดั ง น้ี   

     อทุยั หิรัญโต ( 2523 )   ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่า   การปกครองที่รัฐบาล
มอบอาํนาจให้ประชาชน ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงจัดการปกครองและดาํเนินการ บางอย่าง โดย

ดาํเนินการกันเอง เพ่ือบาํบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมี

เจ้าหน้าที่ ซ่ึงประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งน้ีมีความเป็นอสิระในการบริหารงาน แต่

รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธกีารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาได้ไม่เพราะ
การปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐทาํให้เกดิขึ้น   

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

ยังส่วนท้องถิ่น  เพ่ือวัตถุประสงค์ในอนัที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และดาํเนินกจิกรรม

ต่าง ๆ ในการปกครองท้องถิ่นตนเอง  เพ่ือสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 
ชูวงศ์   ฉายะบุตร (2539) อ้างองิมาจาก Daniel Wit ( 1967)   การปกครองท้องถิ่น  

หมายถงึ  การปกครองที่รัฐบาลกลาง  ให้อาํนาจ หรือกระจายอาํนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิด
โอกาสให้ประชาชน  ในท้องถิ่นได้มีอาํนาจในการปกครองร่วมกนัทั้งหมด  หรือเป็นบางส่วนในการบริหาร
ท้องถิ่น  ตามหลักการที่ว่า  ถ้าอาํนาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่น ก็
ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน  ดังน้ัน การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึง

จาํเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง  อนัเกดิจากการกระจายอาํนาจของรัฐบาลกลางโดยองค์กรน้ันมิได้เป็น

ส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลาง   แต่มีอาํนาจในการตัดสนิใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นของตน 
                วิลเล่ียม วี. ฮอลโลเวย์( 1951) ได้ให้ความหมายว่า  การปกครองท้องถิ่น   หมายถงึ   

องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่กาํหนดไว้ มีอาํนาจการปกครองเอง มีการบริหาร 
การคลังของตนเอง   และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 
                โจน เจ. คลาร์ก (1957)ได้ให้ความหมายว่า  การปกครองท้องถิ่น หมายถงึ  หน่วยการ 

ปกครองที่มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวข้องกบัการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หน่ึงพ้ืนที่ใด โดยเฉพาะ และ
หน่วยการปกครอง ดังกล่าวน้ีจัดตั้งและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 
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                แฮรีส จี. มอนตากู ( 1984 )   ได้ให้ความหมายว่า   การปกครองท้องถิ่น หมายถงึ  การ
ปกครองซ่ึงหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอสิระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหาร  การปกครอง
ท้องถิ่น   มีอาํนาจอสิระพร้อมความรับผดิชอบซ่ึงตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจาก การควบคุมของ
หน่วย การบริหารราชการส่วนกลางหรือภมิูภาค แต่ทั้งน้ีหน่วยการปกครองท้องถิ่น ยังต้องอยู่ภายใต้ บท
บังคับว่าด้วยอาํนาจสงูสดุของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอสิระใหม่แต่อย่างใด 
                ประทาน   คงฤทธศิึกษากร(2535)  ได้ให้ความหมายว่า  การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการ
ปกครองที่เป็นผล สบืเน่ืองมาจากการกระจายอาํนาจทางการปกครอง ของรัฐ และโดยนัยน้ีจะเกดิองค์การ
ทาํหน้าที่ ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นน้ัน ๆ องค์การน้ีจัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่กมี็ 
อาํนาจในการกาํหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏบิัตใิห้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง 
                วิลเล่ียม เอ.  รอ๊บสนั (1953) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถงึ หน่วยการปกครองซ่ึงรัฐ

ได้จดัตั้งขึ้นและให้มีอาํนาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสทิธติามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมี
องค์กรที่จาํเป็นในการปกครอง(Necessary Organization) เพ่ือปฏบิัตหิน้าที่ให้สมความมุ่งหมายของการ

ปกครองท้องถิ่นน้ัน 
จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้นสามารถสรปุหลักการปกครองท้องถิ่นได้ในสาระสาํคญัดังน้ี 

(ชูวงศ์ ฉายะบุตร : 2539) 
    1.  การปกครองของชุมชนหน่ึง  ซ่ึงชุมชนเหล่าน้ันอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ 

จาํนวนประชากร หรือขนาดของพ้ืนที่  เช่น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ของไทยจัดเป็น องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล  กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามเหตุผล

ดังกล่าว 
   2.  หน่วยการปกครองท้องถิ่น จะต้องมีอาํนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความเหมาะสม  กล่าวคือ  อาํนาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควร  เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อการปฏบิัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง   หากมีอาํนาจมากเกนิไปไม่มี

ขอบเขต  หน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ัน กจ็ะกลายสภาพเป็น รัฐอธปิไตยเอง  เป็นผลเสยีต่อความม่ันคง

ของรัฐบาล  อํานาจของท้องถิ่นน้ีมีขอบเขต  ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความเจริญและ

ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นน้ัน เป็นสาํคัญ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการ

กระจายอาํนาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม 
   3.  หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสทิธติามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดาํเนินการ
ปกครองตานเอง สทิธติามกฎหมายแบ่งได้เป็น  2  ประเภท คือ 
       3.1  หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นมีสทิธทิี่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับประชาชน

ในท้องถิ่นน้ัน ๆ  เช่น  เทศบัญญัติ ข้อบังคับสขุาภิบาล เป็นต้น 
      3.2  สทิธทิี่เป็นหลักในการดาํเนินการบริหารท้องถิ่น คือ  อาํนาจในการกาํหนดงบประมาณ 

เพ่ือบริหารกจิการตามอาํนาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ัน ๆ 
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   4.  มีองค์กรที่จาํเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง  องค์กรที่จาํเป็นของท้องถิ่นจัด

แบ่งเป็นสองฝ่าย  คือ  องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นแบบ

เทศบาล   จะมีคณะเทศมนตรี เป็นฝ่ายบริหาร   และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ ในแบบ

กรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายบริหารสภากรุงเทพมหานคร จะเป็นฝ่ายนิติ

บัญญัติ  เป็นต้น 
 

 วตัถุประสงคข์องการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

        ชูวงศ์  ฉายะบุตร (2539)  ได้จาํแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น ไว้ดังน้ี 
  1.  เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  เป็นสิ่งที่เหน็ได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้อง

อาศัยเงินงบประมาณเป็นหลัก  หากเงินงบประมาณจาํกดั ภารกจิที่จะต้องบริการให้กบัชุมชนต่าง ๆ อาน

ไม่เพียงพอ  ดังน้ัน หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น  หน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ัน ๆ  กส็ามารถมี

รายได้  มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดาํเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  จึง

เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก  การแบ่งเบาน้ีเป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน  ตัว

บุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดาํเนินการ  
  2.  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เน่ืองจาก

ประเทศมีขนาดกว้างใหญ่  ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความแตกต่างกัน  การรอ

รับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียว  อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่าน่ันจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการน้ันได้ 
  3.  เพ่ือความประหยัด  โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั  สภาพความเป็นอยู่

ของประชาชนกต่็างไปด้วย  การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจาํเป็น  โดยให้อาํนาจหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นจัดเกบ็ภาษีอากร  ซ่ึงเป็นวิธกีารหารายได้ให้กบัท้องถิ่นเพ่ือนาํไปใช้ในการบริหารกจิการ

ของท้องถิ่น  ทาํให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล  ที่จะต้องจ่ายให้กับท้อง ถิ่นทั่วประเทศเป็นอัน

มาก  และแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่กมี็เง่ือนไขที่กาํหนดไว้อย่างรอบคอบ 
  4.  เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  แก่ประชาชนจากการที่การปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปกครองตนเอง  ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทาํหน้าที่ฝ่าย

บริหาร  หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นกต็าม การปฏบิัติหน้าที่ที่แตกต่างกนัน้ีมีส่วน

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ถงึกระบวนการปกครองระบอบประชาธปิไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 
 
 ความสําคญัของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
         จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัติประสงค์ทางการปกครอง

ของรัฐในอนัที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสกุของประชาชน  โดยยึดหลักการกระจายอาํนาจปกครอง  

และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  

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

ประชาชนรู้ สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง  การบริหารท้องถิ่นเกิดความ

รับผิดชอบ  และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนํามา  ซ่ึงความศรัทธา

เล่ือมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด (ชูศักดิ์  เที่ยงตรง, 2518) โดยประชาชนจะมี

โอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ   ฝ่ายบริหาร  การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้

แทนที่เหมาะสม  สาํหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกจิการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้นาํในท้องถิ่นจะ

ได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น  เกิดความคุ้นเคยมีความชํานิชาํนาญในการใช้สิทธิและ

หน้าที่ของพลเมือง  ซ่ึงจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 
  2.  การปกครองท้องถิ่นทําให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้ จักการปกครองตนเอง (Self 
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ประการหน่ึงกค็ือ  การปกครองตนเองมิใช่

เป็นการปกครองอันเกิดจากคาํสั่งเบื้ องบน  การปกครองตนเองคือ  การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปกครอง   ซ่ึงผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น  โดยอาศัยความ

ร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนแล้ว  ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสยีง ประชาชนด้วยวิถทีางประชาธปิไตย 
ต่าง ๆ  เช่น  เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสยีงประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอาํนาจถอดถอน 

(Recall)  ซ่ึงจะทาํให้ประชาชนเกิดความสาํนึกในความสาํคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้

ถงึอปุสรรค  ปัญหา  และช่วยกนัแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน (อนันต์  อนันตกูล, 2521) 
  นอกจากน้ี  การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการ

กระจายอาํนาจไปในระดับ  ตํ่าสดุ  คือ รากหญ้า  (Grass roots)  ซ่ึงเป็นฐานเสริมสาํคัญย่ิงของการพัฒนา
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยมีหลาย

องค์ประกอบ   แต่องค์ประกอบสาํคัญย่ิงยวดอนัหน่ึง กค็ือการขาดรากฐานในท้องถิ่น 
(ลิขติ  ธรีเวคิน, 2525) 
  3.  การปกครองท้องถิ่น  เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  ซ่ึงเป็นหลักการสาํคัญของ

การกระจายอาํนาจการปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระ  ของรัฐบาลเน่ืองจาก

ความจาํเป็นบางประการ ดังน้ี (ชูวงศ์  ฉายะบุตร, 2539) 
        3.1  ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้ น  ซ่ึงจะเห็นได้

จากงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง 
       3.2  รัฐบาลมิอาจจะดาํเนินการในการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

ได้อย่างทั่วถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือ

จัดบริการโครงการในท้องถิ่นโดยรูปแบบที่เหมือนกัน  ย่อมไม่บังเกิดผลสงูสุด ท้องถิ่นย่อมรู้ ปัญหาและ

เข้าใจปัญหาได้ดีกว่าผู้ซ่ึงไม่อยู่ในท้องถิ่นน้ัน ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหา ที่

เกดิขึ้นในท้องถิ่นน้ันมากที่สดุ 
       3.3  กจิการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะท้องถิ่นน้ัน  ไม่เกี่ยวพันกบัท้องถิ่นอื่น และไม่มี

ส่วนได้ส่วนเสยีต่อประเทศโดยส่วนรวม  จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดาํเนินการเอง 
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    ดังน้ัน   หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้ว  รัฐบาลจะต้องรับภาระดาํเนินการทุก

อย่าง  และไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่  รวมทั้งจะต้องดาํเนินการเฉพาะ

ท้องถิ่นน้ัน  ไม่เกี่ยวกนักบัท้องถิ่นอื่น หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่นเพ่ือดาํเนินการเองแล้ว  ภาระ

ของรัฐบาลกจ็ะผ่อนคลายไป  รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จาํเป็นเท่าน้ัน เพ่ือให้ท้องถิ่นมี

มาตรฐานในการดาํเนินงานย่ิงขึ้น 
    การแบ่งเบาภาระทาํให้รัฐบาลมีเวลาที่จะดาํเนินการในเร่ืองที่สาํคัญ หรือกิจการใหญ่

ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ความคับคั่งของภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่รวมอยู่

ส่วนกลางจะลดน้อยลง ความคล่องตัวในการดาํเนินงานของส่วนกลางจะมีมากขึ้น 
  4.  การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย  และมี

ประสทิธภิาพ  เน่ืองจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกนัไม่ว่าทางสภาพภมิูศาสตร์  ทรัพยากร  ประชาชนความ

ต้องการ  และปัญหาย่อมต่างกนัออกไป  ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด  และสอดคล้องกบัความ

ต้องการของประชาชนกต้็องเป็น ผู้รู้ถงึปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี  การบริหารงาน

จึงจะเป็นไปอย่างรวดเรว็และมีประสทิธิภาพ  ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเร่ืองขออนุมัติ ไปยังส่วนเหนือขึ้นไป  

ท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จสิ้ นลงภายในท้องถิ่นน่ันเอง  ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่

จาํเป็น 
  5.  การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นาํทางการเมือง การบริหารของประเทศใน

อนาคต  ผู้นาํหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง  การได้รับเลือกตั้ง  การ

สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน  และยังฝึกฝน

ทกัษะทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย  ในประเทศไทย  ผู้นาํทางการเมืองที่มีช่ือเสียง  เช่น  นาย

ทองหยด  จิตตะวีระ  นายสริุนทร์  เทพกาญจนา  เป็นต้น  ล้วนแต่มีผลงานจากการเป็น  นายกเทศมนตรี  

หรือผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อน  จนสามารถประสบความสาํเร็จเป็นนักการเมืองที่มีช่ือเสียงในระดับชาติ 

(วิญญู  องัคณารักษ์, 2518) 
  6.  การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงพา

ตนเอง การปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอาํนาจ ทาํให้เกดิการพัฒนาชนบท  แบบพ่ึงตนเอง  

ทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  การดาํเนินงานพัฒนาชนบท  ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสาํคัญ

ประการหน่ึง  คือ  การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเตม็ที่  ซ่ึงการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผล

น้ัน  จะต้องมาจาการริเร่ิมช่วยตนเองของท้องถิ่น  ทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน  โดยอาศัย

โครงสร้างความเป็น  อสิระ  ในการปกครองตนเอง  ซ่ึงต้องมาจากการกระจายอาํนาจอย่างแท้จริง 
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3. แนวคิดเกีย่วกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 

          3.1  ประวติัและความเป็นมาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งขึ้ นเป็นคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล

พุทธศักราช   2476  พระราชบัญญัติน้ีมี   2  ส่วน  คือ  ส่วนที่   1  ว่าด้วยเร่ืองเทศบาล  และส่วนที่   2  
ว่าด้วยเร่ืองสภาจังหวัด  การจัดตั้งสภาจังหวัดในคร้ังแรกน้ีได้กาํหนดให้ประชาชนเลือกตั้งผู้แทนของตน

เข้ามาเป็นสมาชิกโดยให้สมาชิกสภาจังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาปี พ.ศ.  2481  
รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481   เพ่ือแยกกฎหมายที่เกี่ยวกบัสภาจังหวัดโดยเฉพาะ 
โดยแยกออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2476  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2498  จึงได้มีการ

แก้ไขปรับปรงุกฎหมายขึ้นมาใหม่ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.  2498  มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ทาํหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร และกาํหนดให้สภา

จังหวัดซ่ึงประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาจังหวัดเป็นสภานิติบัญญัติ มี

หน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและนอกจากน้ันยังมีอํานาจหน้าที่สอบถามการ

ปฏบิัติงานของข้าราชการส่วนภมิูภาคในจังหวัดด้วย บทบาทหน้าที่ที่สาํคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

คือการพัฒนาท้องถิ่น   ต่อมา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุง บทบาท อาํนาจ

หน้าที่และโครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่คือพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  และในปี พ.ศ. 2542  กมี็การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอกีคร้ังจนถงึปัจจุบัน 
 
3.2  โครงสรา้งการบริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ.  2540  แบ่งออกเป็น    2  ฝ่าย ดงันี้   

1.  ฝ่ายนิติบญัญติั   มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่น เรียกว่า “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด”จากทุกอาํเภอและกิ่งอาํเภอรวมกัน  ทาํหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือการออก

ข้อบัญญัติงบประมาณ   การกาํหนดนโยบาย  การอนุมัติจัดทาํแผนพัฒนาการกาํกบัดูแลการปฏบิัติงาน
ของฝ่ายบริหาร    ให้เป็นไปตามมติของสภา   สาํหรับจาํนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จะมี
ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบัจาํนวนประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ปีสดุท้ายที่มีการเลือกตั้ง   คือ  ใน
จังหวัดที่มีราษฎรไม่เกนิ ห้าแสนคน  มีได้  24  คน  มีราษฎรตั้งแต่ห้าแสนคนไม่เกนิหน่ึงล้านคน  มีได้ 30 
คน  มีราษฎรตั้งแต่หน่ึงล้านคนไม่เกนิหน่ึงล้านห้าแสนคน  มีได้  36  คน  มีราษฎรตั้งแต่หน่ึงล้านห้าแสน
คนไม่เกนิสองล้านคน  มีได้  42  คน  และมีราษฎรตั้งแต่สองล้านคนขึ้นไป    มีได้ 48  คน ซ่ึงกาํหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  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  ขึ้นเป็นคณะผู้บริหารสาํหรับจาํนวนที่จะแต่งตั้งได้น้ันให้ถอืจาํนวนสมาชิกสภาองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดเป็นเกณฑ ์คือ  จังหวัดใดที่มีสมาชิกย่ีสบิสี่คนหรือ  สามสบิคน  แต่งตั้งได้  2  คนจังหวัด
ใด ที่มีสมาชิกสามสบิหกคนหรือสี่สบิสองคน  แต่งตั้งได้  3  คน  และจังหวัดใดที่มีสมาชิกสี่สบิแปดคน  
แต่งตั้งได้  4  คนตามลาํดับ  ซ่ึงได้กาํหนดไว้ตาม   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540 
มาตรา 35 ทั้งน้ี มีหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกจิหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้การ

กาํกบัดูแลของรัฐบาล เพ่ือความม่ันคงความสงบเรียบร้อย   และประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 
 
 

      3.3  อํานาจหนา้ทีข่ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกบัอาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.   2540  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.    
2542บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกบัอาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ ม.   45 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด    มีอาํนาจหน้าที่ดาํเนินกจิการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปน้ี  

1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขดัหรือแย้งต่อกฎหมาย 
  2) จัดทาํแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทาํแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด 
  3) สนับสนุนสภาตาํบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏบิัติหน้าที่ของสภาตาํบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
  5) แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาํบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
  6) อาํนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.  
2548 เฉพาะภายในเขตสภาตาํบล 
  7) คุ้มครอง ดูแล และบาํรงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8)   ทาํนุบาํรงุรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภมิูปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 
 9) จัดทาํกิจการใดๆ อันเป็นอาํนาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาํเนินการหรือให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาํ ทั้งน้ีตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง  

 10) จัดทาํกจิกรรมอื่นใดตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกาํหนดให้เป็น
อาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  บรรดาอาํนาจหน้าที่ใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏบิัติได้  ทั้งน้ีตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
  พระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.   2548  บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกบัอาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีดังน้ี 
    ม. 17  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอาํนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง   ดังน้ี                                                                                                 
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        1)  การจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทาํแผนพัฒนาจังหวัดตาม
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)  การจัดตั้งและดูแลระบบบาํบัดนํา้เสยีรวม 
     11)  การกาํจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏกูิลรวม 
     12)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
     13)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํา้ 
     14)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     15)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทาํกจิการไม่ว่าจะดาํเนินการเองหรือร่วมกบั

บุคคลอื่น หรือจากสหการ 
     16)  การสร้างและบาํรงุรักษาทางบกและทางนํา้ที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
     17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
     18)  การส่งเสริมการกฬีา จารีตประเพณ ีและวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น 
     19)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ 
     20)  การจัดให้มีพิพิธภณัฑ ์และหอจดหมายเหต ุ
     21)  การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร 
     22)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     
                 23) จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
     24) จดัทาํกจิกรรมใดอนัเป็นอาํนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต   
และกจิการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกนัดาํเนินการหรือให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจดัทาํ ทั้งน้ีตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
     25)  สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
     26)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 
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     27)  การสงัคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
     28) จัดทาํกจิการอื่นใดตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบญัญัตน้ีิ หรือกฎหมายอื่นกาํหนดให้เป็น
อาํนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     29)  กจิการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

   3.4 อํานาจหนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัตามการถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่                    
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  พ.ศ.   2550  หมวดที่   14   มาตราที่   
281 - 290  การปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ท้องถิ่น  มีอสิระในการ
ปกครองตนเอง  เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นการกาํหนดนโยบาย  
การปกครองการบริหาร  การบริหารบุคคลการเงินและการคลัง  และการมีอาํนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ   ดังน้ัน การที่จะให้เจตนารมณ์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลในทาง

ปฏิบัติและเกิดการพัฒนาการกระจายอาํนาจเพ่ิมขึ้ นในท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองรัฐธรรมนูญกาํหนดให้มี

กฎหมายกาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่บาํรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภมิูปัญญา

ท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น  จัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมการจัดการบริการสาธารณะเพ่ือไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยหรือเพิกเฉยต่องาน

ด้านสงัคม  และคุณภาพชีวิตของประชาชน  รัฐธรรมนูญ หมวดที่  14   ที่ว่าด้วย  การปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงเป็นพันธะสญัญารับมอบให้แก่ประชาชน โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542   จึงเป็นกลไก
ทางกฎหมายที่เกิดขึ้ นเพ่ือการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ  
กฎหมายฉบับน้ีจึงมีความสาํคัญ และมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ  
พระราชบัญญัติกาํหนดแผนฯ   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่    18  พฤศจิกายน  2542  โดยประกาศในราช
กจิจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่  116 ตอนที่  114  ก วันที่  17  พฤศจิกายน  2542  โดยมี
คณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรรับผิดชอบการดาํเนินการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาํหนดแผนฯ  
  

            3.5  บริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 ตามที่พระราชบัญญัติกาํหนดแผนฯ  กาํหนดให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล มีอาํนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ซ่ึงครอบคลุมงานบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสงัคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จาํนวน   31    
ประการ และจะเหน็ได้ว่าการจัดระบบบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติกาํหนดแผนฯ ให้ความสาํคัญ

ทั้งในการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสังคมควบคู่ไปกับงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความสาํคัญและจัดให้มีขึ้นโดยจะดาํเนินการเองหรือ

จัดให้ผู้อื่นดาํเนินการกส็ามารถทาํได้ ทั้งน้ีเพราะเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่น คือ การพัฒนา " คน" ให้
มีคุณภาพและศักยภาพ  ซ่ึงสามารถจาํแนกอาํนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   
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3.6  โครงสรา้งและอตัรากําลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.  2540 แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
         1. ฝ่ายนติิบญัญติั ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากทุกอาํเภอ

และกิ่งอาํเภอรวมกนัจาํนวน  42  คน ทาํหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือทาํการออกข้อ 

บัญญัติงบประมาณ การกาํหนดนโยบาย การอนุมัต ิการจัดทาํแผนพัฒนา การกาํกบัดูแล การปฏบิัติงาน

ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมติของสภา 

               2. ฝ่ายบริหาร   มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเม่ือวันที่ 8   มกราคม  2555 คือ นายพงษ์ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ์   

เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการเลือกตั้ งจากประชาชนโดยตรงตาม

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีสาํนักงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ที่ ถนนหน้าเมือง   อาํเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
                องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น   ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่นและฝ่ายบริหาร 
               ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   1 คน   เป็นการเลือกตั้ง
โดยตรงโดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งโดยนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จาํนวน  3 คน   
                สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จาํนวน    42   คน   ประกอบด้วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   1  คน รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   2  คน  และมีคณะกรรมการประจาํสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รวม  14 คณะได้แก่ 

          1.  คณะกรรมการสามัญประจาํสภาฯ  
          2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
          3.  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ                           
          4.  คณะกรรมการสงัคมสงเคราะห์และสวัสดิการประชาชน   
          5.  คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
          6.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏบิัตติามมติสภา อบจ.อนแก่น               
          7.  คณะกรรมการสขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม               
          8.  คณะกรรมการกฬีา - ท่องเที่ยว              
          9.  คณะกรรมการประชาสมัพันธ ์     
         10.  คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                     
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       11.  คณะกรรมการศึกษา - เทคโนโลยี                   
          12.  คณะกรรมการโยธา - คมนาคม 
          13 . คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมิูปัญญา ท้องถิ่น 
          14.  คณะกรรมการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

โครงสรา้งและอตัรากําลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                              
 
                                      

 
      
                              ณ วนัท่ี 5  มกราคม  2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีขา้ราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น และอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  จาํนวน 853  คน 
แยกเป็นขา้ราชการ  702  คน  ลูกจา้งประจาํ  56  คน  พนกังานจา้งผูเ้ช่ียวชาญ  3 คน  พนกังานจา้งตาม
ภารกิจ 72  คน  และพนกังานจา้งทัว่ไป 18  คน   
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา  อบจ. 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 
รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองพัสดุ

และทรัพย์ 

สนิ 

กองการ 

ศึกษา 

กอง

ช่าง 
กอง

คลัง 
กองแผน

และงบ 

ประมาณ 

กอง

กจิการ

สภา 

สาํนัก

ปลัดฯ 

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ.  

ประธานสภา  อบจ. 

กอง

กจิการ

ขนส่ง 

กองการ

เจ้าหน้า

ที่ 
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ตารางแสดงอตัรากาํลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
ข้อมูล ณ วนัที ่ 5 มกราคม 2555 

 

ที ่ ส่วนราชการ 

จํานวนอตัรากาํลงั 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนักงานจ้าง
ผู้เช่ียวชาญ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทัว่ไป 

1 สํ านักปลัดองค์ก ารบ ริหาร ส่วน
จงัหวดัขอนแก่น 

25 10 - 10 2 

2 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น 

7 - - 4 - 

3 กองแผนและงบประมาณ 18 - 1 3 - 

4 กองคลงั 24 1 - 1 - 

5 กองช่าง 57 18 - 23 6 

6 กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 19 - 1 2 - 

7 กองกิจการขนส่ง 10 1 - 21 - 

8 กองพสัดุและทรัพยสิ์น 16 - - 2 - 

9 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - - - 

10 กองการเจา้หนา้ท่ี 16 - 1 2 - 

11 โรงเรียน 19 โรง 508 27 - 19 10 

รวม 702 56 3 72  18 

      ที่มา :  กองการเจ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น   ณ วนัที ่ 5  มกราคม 2555 

 

      การติดตามและประเมินแผนพฒันา 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทาํแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  หมวด 6 กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาํเนินการติดตามและประเมินผลงานตาม

โครงการ กาํหนดดังน้ี 
ขอ้  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย 
       (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจาํนวนสามคน 
       (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือกจาํนวนสองคน 
       (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจาํนวนสองคน 
       (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกจาํนวนสองคน 
       (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจาํนวนสองคน 
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โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหน่ึงคนทาํหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหน่ึง

คนทาํหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ  28  ให้ผู้มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ  2  

ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอกีได้ 
ขอ้  29  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอาํนาหน้าที่  ดังน้ี 

        (1) กาํหนดแนวทางวิธกีารในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
        (2) ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        (3) รายงานผลและเสนอความเหน็ซ่ึงได้จากการประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถาน  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบโดยทั่วกนัอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  ภายในเดือนธนัวาคมของทุก

ปี  ทั้งน้ีให้เปิดโอกาสโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวัน 
 
  4. แนวคิดเกีย่วกบัเศรษฐกิจพอเพยีงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ 
             เศรษฐกจิพอเพียง และแนวทางปฏบิัติของทฤษฎใีหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นาํไปสู่

ความสามารถในการพ่ึงตนเอง  ในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน  โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกบัความผนั

แปรของธรรมชาติ หรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล  

การสร้างภมิูคุ้มกนัที่ดี  มีความรู้ ความเพียรและความอดทน  สต ิและปัญญา  การช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนั  และความสามัคคี   
      ทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชดาํริ  อาจเปรียบเทยีบกบัหลักเศรษฐกจิพอเพียง  ซ่ึงมีอยู่  2  

แบบ  คือ แบบพ้ืนฐานกบัแบบก้าวหน้า  ดังน้ี 
      ความพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัว  โดยเฉพาะเกษตรเป็นเศรษฐกจิพอเพียง แบบ
พ้ืนฐานเทยีบได้กบัทฤษฎใีหม่ขั้นที่  ๑ ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งนํา้  ต้องพ่ึงนํา้ฝน

และประสบความเสี่ยงจากการที่นํา้ไม่พอเพียง  โดยมีข้อสมมุติว่า  มีที่ดินพอเพียงในการขดุบ่อเพ่ือ

แก้ปัญหาความเสี่ยงเร่ืองนํา้  จะทาํให้เกษตรกรสามารถมีข้าวเพ่ือการบริโภคและยังชีนพได้ในระดับหน่ึง  

และใช้ที่ดนิส่วนอื่นๆ  สนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของครอบครัว  รวมทั้งขยายในส่วนที่เหลือเพ่ือมี

รายได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ไม่สามารถผลิตเองได้  ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภมิูคุ้มกนัในตัวให้เกดิขึ้น 
ในระดบัครอบครัว   
      ความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดับองค์กรเป็นเศรษฐกจิพอเพียงแบบก้าวหน้า  ซ่ึง

ครอบคลุมทฤษฎใีหม่ขั้นที่ 2  ที่สนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกนัในรปูกลุ่ม สหกรณ ์ หรือเครือข่าย

วิสาหกจิที่มีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานเป็นเบื้องต้น  แล้วร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนร่วม

บนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียน แบ่งปัน  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามกาํลังและความสามารถของตนเอง  

ทาํให้ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกจิน้ันๆ  เกดิความพอเพียงในวิถปีฏบิัติอย่างแท้จริง 
       ความพอเพียงในระดับประเทศ  เป็นเศรษฐกจิพอเพียงแบบก้าวหน้าซ่ึงครอบคลุมทฤษฎี

ใหม่ขั้นที่ 3  ที่ส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกจิสร้างความร่วมมือกบัองค์กรอื่นๆ ในประเทศ  เช่น 

บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย  เป็นต้น  ซ่ึงความร่วมมือเช่นน้ี  จะเป็นประโยชน์ในการสบืทอด
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ภมิูปัญญา  แลกเปล่ียนความรู้  เทคโนโลยี  และบทเรียนจากการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง  

ทาํให้ประเทศอนัเป็นสงัคมใหญ่ที่ประกอบด้วยชุมชน  องค์กร และธุรกจิต่างๆ  ที่ดาํเนินชีวิต 

 
              4.1.แนวคิดเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพยีง 
      เศรษฐกจิพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเดจ็พระเจิ้ อยู่หัวทรงมีพระราชาดาํรัสช้ีแนะนาํ

แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกนรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  30  ปี ตั้ งแต่ก่อนเกิดวิกฤติ

เศรษฐกจิ  เพ่ือให้ประชาชนรอดพ้น  สามารถดาํรงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยังยืนภายใต้แนวคิด เศรษฐกจิ

พอเพียง เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับเกดิความเข้าใจและนาํไปใช้ชีวิตประจาํวัน 
      วัตถุประสงค์ของการขับเคล่ือนเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัหลักเศรษฐกจิ

พอเพียงให้ประชาชนทุกคนสามารถนาํหลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งปลูกฝัง

ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการดาํรงชีวิตให้อยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  และนาํไปสู่การปรับ

แนวทางการพัฒนาให้อยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกจิพอเพียง 
       การขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง  ถือเป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้

อย่างม่ันคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  โดยให้ความสาํคัญกบัการสร้างฐานรากทางเศรษฐกจิและสงัคมให้

เขม็แขง็  รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ  ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ  ได้อย่างรู่เท่าทนั  และนาํไปสู่ความอยู่เยน็เป็นสขุของประชาชนชาวไทยในที่สดุ 
       การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงจะประสบผลสาํเร็จได้ต้องอาศัยการทาํงานในลักษณะ

เครือข่ายและการระดมพลังจากทุกภาคส่วน  ได้แก่ เครือข่ายด้านผู้นาํทางความคิด  เครือข่ายด้านประชา

สังคม  เครือข่ายด้านสื่อมวลชนและประชาชน  เครือข่ายด้านสถาบันการศึกษาและเยาวชน  เครือข่าย

ด้านองค์กรภาคธุรกจิเอกชน  เครือข่ายด้านองค์กรภาครัฐ  เครือข่ายด้านวิชาการ  เครือข่ายด้านสถาบัน

การเมือง  

 
              4.2  ความสําคญัของวิถเีศรษฐกิจพอเพยีง 
                    เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งวิธีในการประกอบอาชีพและดาํรงชีวิต  แต่ความลึกซ้ึงของ

เศรษฐกจิพอเพียงอยู่ที่การเป็นวิถใีนการดาํรงชีวิตที่จะนาํไปสู่ชีวิตที่จะนาํไปสู่ชีวิตที่มีความทุกข์ลดน้อยลง  

หรืออกีนัยหน่ึงกค็ือชีวิตที่มีความสขุเพ่ิมขึ้นดังน้ัน  เศรษฐกจิพอเพียงจึงเป็นทั้งวิธแีละวิถีในการดาํรงชีวิต  

ในแง่ของการเป็นวิธีในการประกอบอาชีพ  จุดเน้นของเศรษฐกิจพอเพียงจะอยู่ที่การมีภูมิคุ้มกัน  

เน่ืองจากการมีภมิูคุ้มกนัที่ดีจะช่วยให้กจิการสามารถดาํรงอยู่ได้ในลักษณะไม่เสี่ยงมากจนเกนิไป  ทาํให้

ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้  หรือถ้าหากได้รับผลกระทบจาการมี

ภูมิคุ้มกัน  เน่ืองจากการมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะช่วยให้กิจการสามารถดํารงอยู่ได้ในลักษณะไม่เสี่ยงมาก

จนเกนิไป  ทาํให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้  หรือถ้าหากได้รับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้  หรือถ้าหากได้รับผลกระทบกจ็ะสามารถฟ้ืน

ตัวได้ในเวลารวดเรว็พอสมควร  แต่การจะมีภมิูคุ้มกนัที่ดีได้น้ันต้องมาจากการพ่ึงตัวเองได้ในเวลารวดเรว็

พอสมควร  แต่การจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้น้ันต้องมาจากการพ่ึงตัวเองให้ได้เป็นส่วนใหญ่  หมายถึงใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่เองหรือหาได้ง่ายท้องถิ่นให้มากที่สดุ  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สามารถจัดการได้หรือ
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ควบคุมได้  หรือมีทุนของตัวเองเป็นส่วนใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นทุนมนุษย์ซ่ึงเป็นเร่ืองสติปัญญาประกอบกับ

ความสามารถส่วนบุคคลทุนทางสงัคม และวัฒนธรรมคือการช่วยเหลือเกื้อกูลและร่วมมือกนั  ทุนที่เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทุนทางกายภาพที่มนุษย์เป็นผู้สาร้างขึ้ น  ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  เทคโนโลยีในการผลิตตลอดจนภาวการณ์ตลาดที่สามารถจัดการได้โดยไม่ยาก

จนเกนิไป 
4.3 รูปแบบเกษตรแห่งความพอเพยีง 

ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรภาคอสิานคือการ กระหนํ่า  ใช้ดิน  นํา้  ป่า  อากาศ และสภาพร่างกายของคนที่
เป็นเกษตรกร  ผลกระทบที่ชัดเจนที่สดุคอื  ปัญหาดนิเคม็  การขาดนํา้ในหน้าแล้ง  นํา้ท่วมในหน้าฝน  

ปัญหาโรคภัยไข้เจบ็  และที่หนักสดุกค็ือปัญหา  ความยากจน  เป็นความยากจนอนัเกดิจากการใช้ชีวิต

อย่างเกนิพอด ีเกดิจากระบบคดิที่ว่า  ทาํมาก ได้  มาก โดยไม่คาํนึงถงึผลกระทบที่จะตามมาในภายหลัง  

เหล่าน้ีแม้จะเกดิจากข้อผดิพลาดของตัวเกษตรกร  บางส่วนกเ็กดิจากแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกนั   
  วิถปีราชญ์ชาวบ้าน –วิถแีห่งความพอด ี  
  ในขณะที่กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ของภาคอสีานกาํลังเร่งระดมปลูกพืชเชิงเดี่ยว  ใช้

สารเคมีและปุ๋ยทุกชนิดบนแปลงนาและแปลงผกัของตัวเองแต่ ณ  อกีด้านหน่ึงกยั็งมีกลุ่ม ปราชญ์ประณตี  

ด้วยการดึงเอาประสบการณใ์นการทาํเกษตรของแต่ละคนมาใส่ในพ้ืนดินแปลงเลก็ๆ ขนาด 1 ไร่ สาํหรับ

แนวคดิของการทาํเกษตรประณตี  เน้ือหาสาระคือต้องการเปล่ียนวิธคีดิใหม่ของเกษตรกร  เน่ืองจาก

ระบบการทาํเกษตรที่ผ่านมาน้ัน  มีการคดิกนัเพียงหยาบๆ  ว่าที่ดนิ 1  ไร่คือพ้ืนที่  1,600  ตารางเมตร  

และกล็งมือปลูกโดยไม่คาํนึงถงึสภาพของพ้ืนดิน  แหล่งนํา้  และพืชที่จะใช้ปลูกแต่จะคาํนึงถงึ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่า  เกษตรประณตี 1 ไร่  นอกจากจะเป็นทางออกของเกษตรที่กาํลังแสวงหา

ทางเลือก ยังเป็นพ้ืนที่ 1  ไร่  ที่ปราชญ์ชาวบ้านแต่ละท่านที่สั่งสมกนัมาเน่ินนาน การทาํเกษตรประณตีซ่ึง

เป็นระบบเกษตรในวิถแีห่งเศรษฐกจิพอเพียง จะสามารถช่วยให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ภาคอสีานดาํรงวิถ ี

พออย่พอกนิ  มีสขุภาพดี  ได้อย่างมีความสขุ 

             
5.รูปแบบชมุชนกบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพยีง   
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศไทย  พยายามเปล่ียนจากรากฐานของประเทศ 

เกษตรกรรมมาเป็นประเทศอตุสาหกรรม  โดยขาดความพร้อมทั้งด้านความรู้ และภมิูปัญหาในด้าน

อตุสาหกรรม  ทาํให้สงัคมไทยไม่พร้อมที่จะรองรับความเสี่ยง  จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างต่างๆ 

ภายในประเทศ  ทาํให้เกดิผลเสยีหายในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมอย่างเหน็ได้ชัด  

ทั้งน้ี  จากพระราชดาํริเศรษฐกจิพอเพียงที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานให้ประชาชนชาว

ไทย  เพ่ือนาํมาใช้ในการดาํรงชีวิตประจาํวันน้ันในด้านสิ่งแวดล้อม  ยังขาดแนวทางปฏบิตัิที่เป็นรปูธรรม  

ดังน้ันเพ่ือให้สามารถนาํปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ได้อย่างถูกต้องในทุกภาคส่วน  สถาบันธรรมรัฐ

เพ่ือการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม  จึงมีการจัดทาํตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น  โดยได้หยิบยก

กรณศีึกษา  ได้แก่  ภาคเกษตร ภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  ภาคบริการ  และ

ภาคทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางศึกษาในการจัดทาํตัวช้ีวัดเศรษฐกจิพอเพียง  
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โดยเน้นความเช่ือมดยงของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ที่คาํนึงถงึ  ภมิูคุ้มกนั  พอประมาณ  ความมี

เหตุผล  ภายใต้เง่ือนไขของความรู้และคุณธรรม  
 

 5.1  ทุนทางการเงิน  ระบบเศรษฐกิจพอเพยีงในการบริหารจดัการของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
  วิธกีารจัดการเงินของประชาชนแต่ละหมู่บ้านส่วนใหญ่  กจ็ะมีภาระหน้ีสนิ  การทาํบัญชี

รายรับรายจ่าย ลดต้นทุน และมูลค่าเพ่ิม  เป็นความพอเพียงในระดับที่สามารถพ่ึงพาตนเองและผู้อื่น  

คือ ไม่เป็นหน้ี  และการทาํบญัชีรายรับรายจ่าย  จะเป็นในลักษณะการรู้จักตนเองลดการพ่ึงพิง และลด

ความเสี่ยงในการดาํเนินกจิกรรม  ซ่ึงพบว่าในทุกกรณศีึกษาน้ัน  มีวิธกีารจัดการเงินในรปูแบบต่างๆ  

อาท ิ มีการออมในรปูแบบสหกรณห์มู่บ้านชุมชน  และมีการออมในรปูแบบของทรัพยากรธรรมชาติ ที่

ชาวชุมชนมีความรู้ รักและหวงแหนทรัพยากร  และใช้อย่างเพียงพอ  สมถะเพ่ือการดาํรงชีวิตเท่าน้ันทาํให้

ลดปัญหาของการตัดไม้ทาํลายป่า 
ระบบแลกเปลีย่นชมุชนภูมิคุม้กนัชมุชน   

ภายใต้สถานการณเ์ศรษฐกจิหลังวิกฤติเศรษฐกจิ  การไม่มีเงินบาท  เป็นอปุสรรค  
ในการผลิตและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น  ทั้งๆ ที่ในแต่ละชุมชนยังคงมีปัจจัยในการดาํรงชีพและ

การผลิต  เช่น  วัตถุดิบตามธรรมชาติและแรงงาน  ความผนัผวนของค่าเงินดอลลาร์และเงินบาทส่งผล

กระทบต่อชุมชนแต่ละคนได้รับข้อมูลความต้องการสิ้นค้าจากราคาตลาดเหมือนกนั  ทาํให้เกดิแรงจูงใจ

ในการผลิตสนิค้าเหมือนๆ กนั  และมักเป็นการผลิตเชิงเดี่ยวที่มีความเสี่ยง  ในปัจจุบันแม้จะมีเงินทุน

ไหลเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น แต่ประชาชนในแต่ละชุมชนกมี็รายจ่ายสงู  เกดิเป็นปัญหาภาระหน้ีสนิเพ่ิมพูน 
  การสร้างระบบแลกเปล่ียนย่อยๆ  ขึ้นมาในท้องถิ่นจะทาํให้เกดิกจิกรรมการแลกเปล่ียน

ในท้องถิ่น  เป็นการให้ข้อมูลความต้องการสนิค้าในท้องถิ่น  กระตุ้นการผลิตเพ่ือการพ่ึงตนเองในชุมชน

และช่วยเหลือ  
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บทที ่3 
 

ระเบยีบวิธีการติดตามและประเมินผล 
 
    ในการตดิตามและประเมินผลโครงการ 1  อาํเภอ  1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง  จังหวัด

ขอนแก่น  ประจาํปีงบประมาณ 2553,2554  (หลังดาํเนินการ) เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ซ่ึงได้

กาํหนดหัวข้อและระเบียบการติดตามและประเมินผลโครงการ  ดังต่อไปน้ี 
  1.  ประชากร  
  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 
  3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.  ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  6.  การนาํเสนอ 

 

1.  ประชากร (Population)     
                   ประชากร คือ  ประชากรที่เข้าร่วมโครงการ 1 อาํเภอ  1หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดขอนแก่น  ประจาํปีงบประมาณ 2553,2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการดาํเนินโครงการในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการที่ตอบ

แบบสอบถามฯ จาํนวน   100   ราย 
  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการ 1 อาํเภอ  1  หมู่บ้านเศรษฐกจิ

พอเพียง จังหวัดขอนแก่น  ประจาํปีงบประมาณ 2553,2554  กลุ่มเป้าหมายที่ทาํการติดตามและ

ประเมินผล และผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวข้อง  โดยลงพ้ืนที่สมัภาษณแ์บบเจาะลึกในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  

กลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือก คือ อาํเภอเมือง บ้านท่าแร่  ต.ดอนหัน, อาํเภอเปือยน้อย บ้านวังหิน ต.สระแก้ว

, อาํเภอมัญจาคีรี บ้านชีวังแคน ต.สวนหม่อน,  อาํเภอหนองสองห้อง บ้านหนองบวัแดง ต.หนองเมก็,   

อาํเภอพระยืน บ้านใหม่ชัยพร  ต.พระบุ  จาํนวน  100  ราย 

 

2.  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการติดตามและประเมินผล 
    เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ 

           1. แนวทางการสมัภาษณ ์ สมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้าง (semi structured interview : ssi) โดยการ

ลงพ้ืนที่สมัภาษณก์ลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเหน็ต่าง ๆ  โดยคดัเลือก

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น คือ อาํเภอเมอืง บ้านท่าแร่  ต.ดอนหัน, อาํเภอ

เปือยน้อย บ้านวังหิน ต.สระแก้ว, อาํเภอมัญจาคีรี บ้านชีวังแคน ต.สวนหม่อน,  อาํเภอหนองสองห้อง 

บ้านหนองบัวแดง ต.หนองเมก็,   อาํเภอพระยืน บ้านใหม่ชัยพร  ต.พระบุ  แบบสมัภาษณ ์มี  4  ส่วน  

ดังน้ี 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ให้สมัภาษณ ์  
ส่วนที่ 2  แนวทางการดาํเนินชีวิตของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของโครงการ 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ/แสดงความคดิเหน็ 
2. แนวทางการสมัภาษณ ์(interview Guide) เพ่ือสมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-depth 

interview ) ตามวัตถุประสงค์  และตามกรอบแนวคดิ  

 

3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การเกบ็ข้อมูลแบ่งเป็น  2  ส่วน  ดังน้ี 

            1.  เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กบัผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพ้ืนที่จังหวัด

ขอนแก่นประจาํปี พ.ศ. 2553 และ ปี  พ.ศ. 2554  แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างปลายปิดและ

ปลายเปิด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบ ตามแบบที่กาํหนดไว้ แจกแบบสอบถามทั้งสิ้น  100  ชุด  ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง  100  ราย 

            2.  ลงพ้ืนที่เกบ็ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสร้าง คดัเลือก

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น คือ อาํเภอเมอืง บ้านท่าแร่  ต.ดอนหัน, อาํเภอ

เปือยน้อย บ้านวังหิน ต.สระแก้ว, อาํเภอมัญจาคีรี บ้านชีวังแคน ต.สวนหม่อน,  อาํเภอหนองสองห้อง 

บ้านหนองบัวแดง ต.หนองเมก็,   อาํเภอพระยืน บ้านใหม่ชัยพร  ต.พระบุ  จาํนวน  100  ราย 
    
 

4.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  เกบ็รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดอืน พฤษภาคม-กนัยายน  2555 

 

5.  การวิเคราะหข์อ้มูล 
1. ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาํข้อมูลจากแบบสอบสมัภาณ ์ แนวทางการสมัภาณ ์ แนวทาง

สงัเกต  การจดบันทกึภาคสนามนาํข้อมูลมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่เรียบเรียงเกี่ยวกบักจิกรรมตามกรอบ

แนวคดิและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาํหนดไว้   วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  วิเคราะห์ข้อมูลตามประเดน็

สาํคัญ  ความคิดเหน็แต่ละชุดเป็นช่วงๆ  เกบ็บนัทกึข้อมูลไว้  ตรวจสอบกบัข้อมูลกบัผู้เกี่ยวข้อง  บาง

ประเดน็ข้อมูลไม่ครบถ้วนจะได้เกบ็ข้อมูลเพ่ิมเติม  และวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis  ) 
  
 

6.    การนาํเสนอ 
                จัดทาํรายงานผลการตดิตามและประเมินผลในรปูแบบของความถี่ร้อยละในเชิงพรรณนา  

ในบทที่ 4  ในรปูแบบของตารางแจกแจงความถี่  และแสดงรายละเอยีดในประเดน็คาํตอบต่าง ๆ  ได้

จากแบบสอบถามของประชากร ค่าสถติิที่ใช้จะเป็น ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย และสรปุผลการติดตามในภาพรวม 

จะแสดงอยู่ในบทที่  5  แล้วรวบรวมเป็นรปูเล่ม รายงานผู้บริหาร และลงใน   Website ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน และผู้สนใจทราบต่อไป  
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บทที ่ 4 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 
 

     จากการตดิตามและประเมินผลความคุ้มค่าโครงการ1 อาํเภอ 1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง  

จังหวัดขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ 2553,2554 ดงัน้ี 
          ส่วนที่  1  ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ให้สมัภาษณ ์

ส่วนที่   2  แนวทางการดาํเนินชีวิตของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ส่วนที่   3  ความพึงพอใจความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของโครงการ 
ส่วนที่   4  ข้อเสนอแนะ / แสดงความคิดเหน็ข้อคิดเหน็อื่น ๆ 

 

ส่วนที ่ 1  ขอ้มูลพื้ นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 

              1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   เป็นข้อมูลเกี่ยวกบั เพศ  อายุ  สถานภาพ 

การศึกษา  รายได้  ปีที่เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลปรากฏดงัน้ี 
  ผู้ให้ข้อมูล  จาํนวน  100  ราย  เป็นชาย  40  ราบ  หญิง  58  ราย  อายุอยู่ในช่วง 

51-60ขึ้นไป  ปี  มากที่สดุ (48  ราย)  รองลงมา  อายุ  41-50 ปี (33  ราย) อายุ 31-40 ปี  
(15  ราย) อายุ  20-30 ปี  ( 2 ราย)  

  ระดับการศึกษา  พบว่า  ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) มากที่สดุ (72 ราย)   รองลงมา 

มัธยมต้น-ปลาย (20 ราย)  ปวช.-ปวส. (6 ราย)   
  สถานภาพ เป็น อยู่ด้วยกนั  จาํนวน  (43 ราย)  รองลงมา แต่งงาน จาํนวน (37 ราย) 

โสด จาํนวน (16  ราย) หม้าย  จาํนวน (2 ราย)  
  ปีที่เข้าร่วมโครงการฯ มากที่สดุ  ประจาํปี 2553  มีจาํนวน  90  ราย  รองลงมา  

ประจาํปี 2554  จาํนวน 8  ราย   
ส่วนที ่ 2  แนวทางการใชชี้วิตของประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
  เศรษฐกจิพอเพียง  เป็นปรัชญาช้ีถงึแนวทางการดาํรงอยู่การใช้ชีวิตและปฏบิตัิตนของ

ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวของผุ้เข้าร่วมโครงการฯ  ระดับชุมชนจนถงึระดับรัฐ  ทั้งใน

การพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ือให้ก้าว

ทนัต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง  หมายถงึ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และมีภมิูคุ้มกนั

ในตัวเองที่ดีเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก  โดยอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  

และความระมัดระวังในการนาํวิชาการต่างๆ  มาใช้ในการวางแผนและดาํเนินการใช้ชีวิต  ขณะเดยีวกนั

จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจติใจของคนในชุมชนและคนในชาต ิ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรับ  นักทฤษฏี

และนักธุรกจิทุกระดับให้มีสาํนึกในคุณธรรม  ความซ่ือสตัย์สจุริต  และให้มีความรู้ที่เหมาะสม  ดาํเนิน

ชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียรมีสติปัญญา  และมีความรอบคอบ  เพ่ือให้สมดุลและพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ทั้งด้านวัตถุ  สงัคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่าง

ดี  
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ส่วนที ่  3  ความพงึพอใจความคุม้ค่าและสมประโยชนข์องโครงการ 

   หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ส่งเสริมโครงการ  1  อาํเภอ  

1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง  จังหวัดขอนแกน  ให้เสริมสร้างเพ่ิมความรู้ให้กบัชุมชนประชาชนสร้าง
จิตสาํนึกให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  ความพึงพอใจความคุ้มค่าประโยชน์ของโครงการที่ประชาชน

ได้รับ  ชุมชนอําเภอเมือง บา้นท่าแร่  ต.ดอนหนั, อําเภอเปือยนอ้ย บา้นวงัหิน ต.สระแกว้, อําเภอ

มญัจาคีรี บา้นชีวงัแคน ต.สวนหม่อน,  อําเภอหนองสองหอ้ง บา้นหนองบวัแดง ต.หนองเม็ก,   

อําเภอพระยืน บา้นใหม่ชยัพร  ต.พระบุ  จํานวน  100  ราย  ที่เกบ็ข้อมูลจากประชาชนส่วนใหญ่ทุก
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพอใจกบัโครงการน้ีเป็นอย่างมากนอกจากจะได้ความรู้ใหมๆในการ

ใช้ชีวิตประครองชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของ  พ่อหลวงของเรา  ประชาชนทุกคนต่างได้

ร่วมกจิกรรม  สร้างความสามัคคีด้วยกนั  ได้พบปะพุดคุยกนันาํปัญหาที่มีมาปรึกษาหารือกนัช่วยกนัคิด 

ช่วยกนัทาํได้ร่วมกจิกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่จะเน้นในกจิกรรม  ปลูกผกัปลอดภัยสามารถเปล่ียนชีวิต

ของเกษตรกรได้จึงมีการรวมกลุ่มในนาม  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชนขึ้นมีกี่สร้างเครือข่ายของชุมชน

มีสมาชิกกว่า 50  ราย  ปลูกผกั  ผลิตผกัหลากหลายชนิด  อาท ิ ผกับุ้ง  กะเพรา  โหระพา  ใบแมงลัก  

ผกัชีฝร่ัง  หน่อไม้ฝร่ัง  หน่อไม่บ้าน  ผดัสด  ถั่ว  แต่ง  ข้าวโพดอ่อน  มะละกอ  พริกขงิข่าตะไคร้  โดยมี

ตลาดรับซ้ือผลผลิตที่แน่นอนเพ่ือส่งขายในตลาดใกล้บ้าน  และมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายส่งออกทั้งใน

และนอกประเทศ  ทั้งน้ี ราคาผกัที่เกษตรกรได้รับน้ันจะประกนัราคาไว้ที่กโิลกรัมละ 10-จนถงึ 100- 

150  บาท  แล้วแต่ชนิดผกั  ทาํให้มีรายได้ที่แน่นอนและสมํ่าเสมอ  ทาํการเกษตรมาทุกรปูแบบแล้ว  ทาํ

นา  ทาํไร่  ทาํสวน  แต่ไม่เคยมีเงินเกบ็เลย  แต่ในขณะน้ีประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีเงินเกบ็เงิน

ออม ฝากไว้ในธนาคาร  สหกรณ ์ บางคนไม่มีหน้ีสนิเลย  บางคนกห็น้ีสนิลดลง  เกดิความเปล่ียนแปลง

ในทศิทางที่ดขีึ้น  จากที่เม่ือก่อนทุกๆ  อาํเภอที่ได้เข้าไปส่งเสริมความรู้ให้เป็นชุมชนที่ยากจนมาก่อน  แต่

ปัจจุบนัน้ีทุกๆคน พ่ึงตนเองได้ด้วยการปลูกผกัปลอดภัยขาย  ใช้ความรู้และประสบการณเ์ดนิที่มี  บวก

กบัโอกาสและความรู้ใหม่ทาํให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  สขุภาพกด็ีขึ้นด้วย  เพราะทุกครัวเรือนทุก

ครอบครัวกนิผกัที่เราปลูกเองกบัมือ  นางสเุนตร์  ศิริจันทร์  บ้านเลขที่  52  หมู่ที่  10  บ้านท่าแร่  

ตาํบลดอนหัน  อาํเภอเมืองขอนแก่น  หรือเรียกขานกนัในชุมชนว่า  ป้าเนตร  เล่าให้ฟังด้วยใบหน้าที่

เป้ือนย้ิม   
นอกเหนือจากผู้บริโภคจะมีความปลอดภัยแล้ว  สิ่งสาํคัญที่ชุมชนบ้านท่าแร่ได้รับคอื 

วิถชีีวิติใหม่ที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี  ซ่ึงเป็นวิถทีี่มีความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  ตนเอง  และ

สิ่งแวดล้อม  ใช้เหตุผลและความรู้ในการเลือกที่จะประกอบอาชีพ  นับเป็นจุดเร่ิมต้นที่จะทาํให้เกดิการ

พ่ึงพาตนเองของชุมชนได้ต่อไปในอนาคต  การปลูกผกัเล้ียงชีพ  จึงเป็นทางเลือกที่ชุมชนแห่งน้ีเลือกเดิน

มาอย่างถูกทาง   และอกีหลายๆ  อาํเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ  ขอขอบพระคุณ  นายกพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิ

ชกพงษ์  ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ กองแผนและงบประมาณ  คณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามและประเมินผล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ที่มอบสิ่งดีๆให้กบัประชาชนชุมชนทุกๆอาํเภอที่ดีเสมอมา    
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ส่วนที ่  3  ความพงึพอใจความคุม้ค่าและสมประโยชนข์องโครงการ 
สิ่งที่น่าภมิูใจประชาชนและชุมชนกล่าวขานกันว่า  ความคุ้มค่ากบัประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

ล้วนเกดิจากภมิูปัญญาที่เกดิจากการลองผิดลองถูกเร่ือยมา  จนในที่สดุได้ค้นพบว่า  ความสมดุลคือสิ่งที่

ธรรมชาติต้องการ  ดั้งน้ันเม่ือสวนครัว  สัตว์นํ้า  สัตว์บก  พืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ล้วนปราศจาก

สารเคมี  ดั้งน้ันเราจะได้ระบบนิเวศจึงเข้าสู่ภาวะปกติ     
นายสมบูรณ์   วงวาท  บ้านชีวังแคน  อาํเภอมัญจาคีรี  ท่านเล่าว่า  ชอบที่จะมีชีวิตแบบที่เป็นอยู่

ชอบพ่ึงตนเองชอบศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับเร่ืองธรรมชาติของ  พืช  สตัว์ ต้นไม้ยืนต้น  ทาํอย่าไรเราจะ

อยู่กับธรรมชาติให้ได้    คุณสมบูรณ์  เป็นอีกคนหน่ึงที่มีความสามารถอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ

พอเพียงและเป็นต้นแบบ  ตัวอย่างของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี  นอกจากจะปลูกพืช  เล้ียงกบ  เล้ียง

ปลา  เพาะพันธุลู์กกบขายจาํหน่าย  สร้างรายได้ให้กบัครอบครัวอย่างเป็นกอบเป็นกาํแล้ว  ยังมีนักเรียน

นักศึกษา  นักวิจัยต่างๆมาขอดูงานศึกษาระบบธรรมชาติการใช้ชีวิตแบบพ่ึงพาตนเองใช้ชีวิตแบบ

พอเพียง  ทุกคร้ังที่มีคนมาเย่ียมที่สวน  กจ็ะเล่าเร่ืองวิถีการพ่ึงตนเอง  วิถีการพ่ึงพิงของสตัว์  และพืชผัก

สวนครัวชนิดต่างๆ เม่ือมีหน่วยงานต่าง  นักวิจัย  นักศึกษา จะชอบฟังเร่ืองการฝึกตนเองให้เข้ากับ

ธรรมชาติให้ได้  ระบบธรรมชาติจะไม่ทาํร้ายเรา  นอกจากมนุษย์จะไปทาํลายธรรมชาติก่อน สตัว์เล้ียงกล  

ปลาดุก  ปลาจากธรรมชาติแม่นํา้ชี  สิ่งเหล่าน้ีและที่ทาํให้ชีวิตผมมีความสุข  และมีอยู่มีกินถึงทุกวันน้ี  

คุณสมบูรณ์  กล่าวอกีว่า  ผมมีความยินดีที่นอกจากสวนเรียนรู้ที่ผมมีอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กบัคนอื่นๆ  

ด้วยแล้ว  ไม่เหน่ือยเลยเม่ือเหน็ผู้คนติดต่อมาเพ่ือที่จะมาดูงานที่แหล่งเรียนรู้ที่ผมได้สร้างด้วยความตั้งใจ

ภมิูใจมาก  คุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับคนทุกคนที่สามารถจะนาํไปปรับเปล่ียนเรียนรู้ที่จะนาํไปใช้ในวิถี

การดาํเนินชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียงอย่างม่ันคงและยังยืนต่อไป  
สิ่งหน่ึงที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้  ส่งเสริมเพ่ิมรายได้  ที่สาํคัญได้สร้างความสามัคคี

แก่ชุมชน  ได้พบปะพูดคุยกันได้ทาํกิจกรรมร่วมกนั  ที่สาํคัญไม่ต้องลงไปหางานที่กรุงเทพฯ มีสวนครัว

ปลูกพืชเล้ียง  กบ  ปลา จับขายกส็ามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ เราได้เรียนรู้กบัธรรมชาติทุกคนที่

เข้าร่วมโครงการล้วนตระหนักว่าการใช้สารเคมีน้ันก่ออนัตรายร้ายแรงแก่  ตนเองแก่ธรรมชาติ และผู้อื่น  

และยังขาดคุณธรรมในการปลูกพืช ผักสวนครัวแล้ว  ผลเสียที่ย่ิงใหญ่จะกลับมาทาํร้ายตนเอง ทั้งด้าน

สุขภาพ  อัตราการเจ็บป่วยที่สูงขึ้ นทุกปี  ทรัพยากรเสื่อมโทรมทั้งดินและแหล่งนํ้า  แต่ด้วยความรู้ ที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบให้และเรียนรู้ ด้วยความมีเหตุมีผลในการเลือกทางเดินของ

ชุมชนและชาวบ้านที่เร่ิมจากคนกลุ่มเลก็ๆ  ที่เป่ียมไปด้วยความตั้งใจจริง  ความซ่ือสตัย์สุจริต  การที่ไม่

ผลิตพืช  ปลูกพืช  เล้ียงสัตว์  เกินกาํลังตนเองที่มีอยู่โดยไม่เร่งการเจริญเติบโตของพืชผักด้วยการใช้

สารเคมี  และใช้ชีวิตบนอยู่ความพอประมาณ  ด้วยสมาชิกทุกคนหวังว่ากลุ่มเกษตรปลอดสารจะขยาย

ปริมาณมากขึ้น  เพ่ือนาํไปสู่สขุภาวะที่ดีของคนในชุมชนทุกครัวเรือน  และผู้บริโภคทุกคน  สิ่งสาํคัญที่สดุ

คือการได้สร้างภมิูคุ้มกนัที่ดีให้แก่ชุมชน  ด้วยการพิสจูน์ให้เหน็ถึง  ความสขุ  ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ได้ทาํการเกษตรวิถธีรรมชาติซ่ึงถอืเป็นเกราะป้องกนัที่แขง็แกร่งท่ามกลางสงัคมเกษตรสมัยใหม่ที่มีการใช้

สารเคมีมากขึ้นทุกขณะ 
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ส่วนที ่  4  ขอ้เสนอแนะ / แสดงความคิดเห็นขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ 
ข้อเสนอแนะ  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความรู้ในการอบรม 

ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ือง   ต้องการให้สร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านเพ่ือสะดวกในการเดิน

ทางเข้าไปในจังหวัดขอนแก่น  ต้องการให้ผู้บริหารท่าน  นายกพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้ามาเย่ียมชาวบ้านให้กาํลังใจชาวบ้าน  อาํเภอเมือง บ้านท่าแร่  ต.ดอนหัน, 

อาํเภอเปือยน้อย บ้านวังหิน ต.สระแก้ว, อาํเภอมัญจาคีรี บ้านชีวังแคน ต.สวนหม่อน,  อาํเภอหนองสอง

ห้อง บ้านหนองบัวแดง ต.หนองเมก็,   อาํเภอพระยืน บ้านใหม่ชัยพร  ต.พระบุ   ให้จัดโครงการ 1  

อาํเภอ  1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงอย่างต่อเน่ือง  ในการอบรมทุกๆคร้ังประชาชนได้ความรู้ที่ได้นาํไป

ปฎบิัติและเรียนรู้ทาํให้มีความสขุในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  สามารถพ่ึงตนเองได้   
  ต้องการโครงการใหม่ๆ  นอกจากโครงการน้ี  ต้องการพันธุ์  ไม้ยืนต้น  เสนอให้

ซ่อมแซมในเร่ืองระบบนํา้ประปาหมู่บ้าน  เคร่ืองสบูนํา้เพ่ือทาํการเกษตรปลูกพืช ผักสวนครัว  ให้ อบจ.

ขอนแก่น  สถานที่จดรถให้กับผู้มาศึกษาดูงานในการทาํไร่นาเกษตรแบบพอเพียง  ให้รัฐบาลสนับสนุน

พันธุ์ สัตว์ให้ถูกต้องตามฤดูกาล  ส่งเสริมให้ความรู้แล้วกแ็วะมาเย่ียมชมให้กาํลังใจกลุ่มเกษตรกรบ้าง  

ไม่ใช่ว่าเงียบหายไปเลย  จะปรึกษาหารือเกี่ยวกบัปัญหาต่างๆ กไ็ม่ได้  ประชาชนทุกคนต่างมองดูว่าการ

บริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราถ้าให้ความสาํคัญกบัแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนใน

ชุมชน ให้ปนระชาชนอยู่ดีกนิดี  แค่น้ีชุมชนประชาชนกส็ามารถพ่ึงตนเองได้  กท็ี่จะพึงตนเองได้กอ็ยากให้  

อบจ.ขอนแก่น  มาให้การสนับสนุนส่งเสริมความรู้ ใหม่ๆ โครงการใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ทุกๆปี     
  ต้องการให้  อบจ.ขอนแก่น  สนับสนุนการปลูกข้าวซ่ึงเป็นอาชีพที่อยู่ในวิถีวัฒนธรรม

ไทยมาช้านาน  ในอดีตชาวนาไทย  โดยจะปลูกข้าวแบ่งส่วนหน่ึงไว้สาํหรับบริโภคในครัวเรือน  อีกส่วน

เกบ็ไว้เป็นเมลด็พันธุ์  และเหลือไว้  จาํหน่ายหรือแจกจ่าย  ซ่ึงเป็นวิถีไทยที่อยู่กนัอย่างเอื้ออาทร  ทาํให้

ชาวนาไทยถือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ  และมีความสาํคัญย่ิงทุกวันน้ีจะเหน็เทคโนโลยี

เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระการทาํนาแบบสมัยใหม่โดยคนไทยส่วนใหญ่ลืมไปว่า  การทาํนาสมัยใหม่จะใช้

เคร่ืองจักร  ทาํให้เกิดภาระหน้ีสินตามมาอย่างไม่รู้ตัว  คนสมัยก่อนทาํนาแทบจะไม่ได้ใช้เงินลงทุนเลย  

เพราะจะทาํแบบพออยู่พอกนิ  ใช้แรงกาย  แรงควาย ตนเองที่มีอยู่ ทาํตามประสาพ่อและแม่พาทาํนาใน

สมัยก่อน  จึงไม่เกดิปัญหาหน้ีสนิเหมือนอย่างชาวนาทุกวันน้ี   
  เสนอแนะต้องการให้ใช้ชีวิต  พอประมาณด้วยทุนเดิมที่มี  ภาพที่เห็นเด่นชัดขึ้นมาใน

มโนภาพของชาวนาทาํให้หลายคนเกดิสาํนึกร่วมกนั  เม่ือได้ตระหนักถึง  คุณค่า  และทุนเดิม  ที่ไม่เคย

ต้องซ้ือต้องหาเช่นในปัจจุบัน  ความตื่นตัวและตระหนักใน  คุณค่าของชาวนา  และสิ่งแวดล้อมจึงเกดิขึ้น  

พร้อมถูก  จุดประกายของชาวบ้านประชาชนในชุมชน  พร้อมกันชักชวนว่า  ถ้าจะช่วยกัน ลด ละ เลิก  

การใช้สารเคมี  และมาเรียนรู้การทาํนาในระบบเกษตรกรรมย้ังยืนจะไปด้วยกันไหม  และน่ีคือเหตุผลที่

ชาวนาต้องรวมตัวกนัเรียนรู้ในชุมชน   โรงเรียนชาวนา   
  โรงเรียนชาวนา  ไม่ได้หมายถึง  อาคาร  หรือสถานศึกษาที่ใช้สาํหรับอบรม  สั่งสอน

ชาวนา  หากแต่เป็นกลุ่มชาวนา  ที่รวมตัวกันตาม ร่มไม้  ปลายนา  หรือใต้ถุนบ้าน  เพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การทาํนาโดยไม่ใช้สารเคมี  การดาํเนินการเรียนรู้สิ่งใหม่  พาไปศึกษาดูงานหาความรู้จาก
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ภายนอกและช้ีทางไปสู่การลด ละเลิก  การใช้สารเคมี  อยากเสนอให้ชาวนาหน้าใหม่ได้เรียนรู้ 3 สตูรใน

การทาํนาคือ  การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธ ี การปรับปรุงบาํรุงดินโดยไม่ใช้สารเคมี  และการพัฒนาพันธุ์

ข้าวที่เหมาะสมกบัเกษตรกรรมย่ังยืน 
  สิ่งหน่ึงอยากฝากให้ประชาชนและชาวนาทุกคน  ให้น่ังทบทวนดูความเปล่ียนแปลงที่

เจบ็ปวดของชีวิตชาวนา  ซ่ึงในอดีตแม้จะทาํนาปีแต่ละคร้ังกพ็ออยู่พอกนิ  เพราะไม่ต้องซ้ือ  สารเคมี  ปุ๋ย  

และพันธุข้์าว  ทั้งกุ้ง  หอย  ปู  ปลา ผกัแทบทุกชนิดกมี็อยู่เตม็นา  ค่าแรงเกบ็เกี่ยวกไ็ม่ต้องลงทุน  อาศัย

ลงแขกเกี่ยวข้าวเอาแรงกนัที่สาํคัญครอบครัวกอ็บอุ่นเพราะอยู่กนัพร้อมหน้า  ไม่ต้องผลักไสลูกหลานไป

เรียนที่ไกลๆ  เพียงเพ่ือหวังว่า  จะไม่ต้องกลับมาเป็นชาวนาหน้าดาํ   
  อยากฝากอีกสิ่งหน่ึงว่า คร้ังมองดูปัจจุบันกลับพบว่า  ชาวนาเป็นหน้ีสินล้นพ้นตัว  ทั้ง

พันธุข้์าว  ปุ๋ย  สารเคมี  ล้วนต้องซ้ือจากนายทุนทั้งสิ้น  จากเจ้าของนากลายเป็นผู้เช่านา  รับจ้างฉีดยาฆ่า

แมลง  แม้กระทั้งการเกบ็เกี่ยวยังต้องแย่งชิงรถเกี่ยว  รถไถ  ที่สาํคัญสขุภาพชาวนาทรดุโทรมลงมากในนา

ไม่เหลือสิ่งมีชีวิต  ให้เกบ็กิน  ซํา้พืชผักที่ขึ้นตามนากไ็ม่สามารถเกบ็กินได้เพราะเกรงสารพิษ  ที่เลวร้าย

คือครอบครัวและชุมชนล่มสลาย  วัฒนธรรมความเช่ือเร่ืองการทาํนาไม่มีให้เหน็อกีต่อไป    
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บทที ่5 

 
สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 การประเมินผลความคุ้มค่า โครงการ 1 อาํเภอ 1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง  จังหวัดขอนแก่น

คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบความคุ้มค่าของผู้เข้าร่วมโครงการ และเพ่ือเป็นข้อมูลในการ

ดาํเนินงานโครงการในคร้ังต่อไป  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการใช้แบบสอบถาม 

และแบบสมัภาษณ ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน  100  ราย  และทาํการสมัภาษณก์ลุ่มเป้าหมาย  

จาํนวน 98 ราย  โดยเจ้าหน้าที่และคณะทาํงานติดตามและประเมินผลฯ  ได้ดาํเนินการเสรจ็เรียบร้อย 

สรปุผลการตดิตามและประเมินผลตามหัวข้อ ดังน้ี 

  1.  วัตถุประสงค์ 

  2.  สรปุผล 

  3.  อภิปรายผล 
  4.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

 

1.  วตัถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

  1.   เพ่ือตดิตามและประเมินผลโครงการว่าคุ้มค่า  บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่

กาํหนดไว้หรือไม่    
  2.    เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ  ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในการพัฒนา

ในคร้ังต่อไป 
2.  สรุปผล 

  การติดตามและประเมินผลโครงการอาสา แบ่งการตรวจติดตามออกเป็น  2  ส่วน  ดังน้ี 

  ส่วนที ่1 การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยแจกแบบสอบถามให้กบัประชากรผู้เข้าร่วม

โครงการในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  มีดังน้ี  อาํเภอเมือง บ้านท่าแร่  ต.ดอนหัน, อาํเภอเปือยน้อย บ้านวัง

หิน ต.สระแก้ว, อาํเภอมัญจาคีรี บ้านชีวังแคน ต.สวนหม่อน,  อาํเภอหนองสองห้อง บ้านหนองบัวแดง 

ต.หนองเมก็,   อาํเภอพระยืน บ้านใหม่ชัยพร  ต.พระบุ    
จาํนวน  100  คน  ประชากรตัวอย่าง  100  คน   เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินเป็น

แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ  SPSS  For  Windows  สถติิ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถติแิบบแจกแจงความถี่ และร้อยละ ส่วนข้อมูลประเดน็คาํถามจาก

แบบสอบถาม  ใช้ในการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑวั์ดระดับความ

พึงพอใจ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรปุได้ ดังน้ี 
จาํนวนผู้ตอบแบบสอบถาม   98  คน 
 
 



 

    ติดตามประเมนิผลความคุ้มค่าโครงการ 1  อาํเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง จังหวัดขอนแก่น  ประจาํปี พ.ศ. 2553,2554  

 

32

 
แบบสอบถามมี  3  ส่วน  

          ส่วนที่  1  ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ให้สมัภาษณ ์
ส่วนที่  2  แนวทางการดาํเนินชีวิตของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ส่วนที่  3  ความพึงพอใจความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของโครงการ 

ส่วนที่  4   ข้อเสนอแนะ/แสดงความคดิเหน็อื่นๆ 
 
1. ขอ้มูลพื้ นฐานผูใ้หส้มัภาษณ ์ ผูต้อบแบบสอบถาม 

การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม  จาํนวน  98  ราย พบว่า

ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย  40 คน คดิเป็นร้อยละ 40.8   เป็นหญิง 58  คน คิดเป็นร้อย

ละ 59.2   และไม่ระบุ  2  คน   มีอายุอยู่ในช่วง 51-60  มากที่สดุ  48  คน คดิเป็นร้อยละ 49.0   

รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  41-50 ปี  33 คน คดิเป็นร้อยละ 33.7  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ   31-40 ปี   

15  คน  คดิเป็นร้อยละ 15.3    ตํ่าสดุ  20-30  ปี   2  คน   คิดเป็นร้อยละ 2.0   
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาที่ 4   มี  72  คน  คดิเป็นร้อยละ 73.5  ระดบัการศึกษา มัธยม

ตอนต้น-ปลาย  มี  20  คน  คดิเป็นร้อยละ  20.4  ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส มี  6  คดิเป็นร้อยละ 

6.1   สถานภาพ  มากที่สดุ อยู่ด้วยกนั  43  คน  คดิเป็นร้อยละ 43.9  รองลงมา แต่งงาน  37  คิดเป็น

ร้อยละ  37.8   โสด  16  คน คดิเป็นร้อยละ  16.3  หม้าย  2  คน  คดิเป็นร้อยละ  2.0   
ปีที่เข้าร่วมโครงการฯ  ปี  2553  มีคนรวมโครงการฯ  90  คน  คดิเป็นร้อยละ  91.8  

รองลงมา ปี 2554  มีคนเข้าร่วมโครงการ  8  คน  คดิเป็นร้อยละ 8.2   
2.  แนวทางการดําเนนิชีวิตของประชาชนผูร่้วมโครงการ   
 โครงการนี้ มีประโยชนต่์อการดํารงชีวิตหรือไม่   

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่  ตอบ  มีประโยชน์มากในการดาํเนินชีวิตเพราะว่าการเข้าร่วมอบรม

กบั อบจ.ขอนแก่น  สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีอยู่มีกนิแบบเศรษฐกจิพอเพียง โครงการน้ี

สร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชนที่ร่วมโครงการได้เป็นอย่างด ี
โครงการนี้ สามารถสรา้งการเรียนรูแ้ละเพิม่ทางเลือกอาชีพใหก้บัประชาชนไดห้รือไม่ 
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่  ตอบ  ได้สร้างการเรียนรู้และเพ่ิมทางเลือกให้กบัประชาชนได้เป็น

อย่างดี สามารถปรับเปล่ียนความรู้ เดิม เพ่ิมความรู้ใหม่เพ่ือใช้เป็นทางเลือกในการใช้ชีวิต  อย่างมี

ความสขุแบบเศรษฐกจิพอเพียง พ่ึงตนเองได้ 
โครงการนี้ ทําใหท่้านสามารถปรบัตวัของการดําเนนิชีวิตใหก้บัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัเป็น

อย่างดี  ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ตอบ  ได้   เพราะการใช้ชีวิตอยู่ทุกพ้ืนที่  ทุกอาํเภอทุกท่านสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมเดิมที่เป็นอยู่ได้  การปรับสภาพการดาํเนินชีวิตให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม

เป็นสิ่งดีที่ทุกคนต้องหันกบัมาให้ความสาํคัญกบัสิ่งแวดล้อม จึงเหน็ได้ว่าการส่งเสริมกจิกรรมให้ความรู้

ด้านโครงการ 1 อาํเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง เป็นโครงการดีจงึอยากให้มีการจัดโครงการดีอย่าง

ต่อเน่ืองเสมอ 
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 โครงการนี้ สามารถสรา้งอาชีพ  สรา้งรายไดเ้พิม่ข้ึนใหท่้านไดห้รือไม่   

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่  ตอบ  ได้  โครงการน้ีสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างมาก  

ยกตัวอย่าง  อาํเภอในเมืองขอนแก่น  ชุมชนบ้านท่าแร่  ชุมชนน้ีจะปลูกผกัปลอดสารพิษขายในหมู่บ้าน  

และส่งที่ตลาดสด ในจังหวัดขอนแก่น  และเขตอาํเภอจังหวัดที่ใกล้เคียง  และชุมชนอาํเภอมัญจาคีรี บ้าน

ชีวังแคน ชุมชนน้ีกส็ร้างแหล่งเรียนรู้ให้กบัชุมชนได้ศึกษาวิถชีีวิตแบบเรียบงายทาํอย่างไรมนุษย์เราจะอยู่

กบัธรรมชาตไิด้อย่างมีความสขุ  เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่  มีการเล้ียงพันธุก์บขาย  เพาะชาํกล้าไม้นาๆ 

พันธุข์าย  ปลูกหญ้าแฝก  ปลูกต้นไม้ที่ดูดซับนํา้ได้เรว็เม่ือเวลานํา้ท่วม  มีการศึกษาต้นไม้ชนิดต่างๆที่

ปลูกได้ในเวลานํา้ท่วม  พอมีกลุ่มหน่วยงานต่างๆ เข้าศกึษาเรียนรู้  จงึทาํให้สร้างรายได้ให้กบัชุมชนอย่าง

ต่อเน่ือง 
 
ส่วนที ่3  ความพงึพอใจความคุม้ค่าและสมประโยชนข์องโครงการ 
 โครงการนี้ เกิดความคุม้ค่าและใหป้ระโยชนก์บัท่านมากนอ้ยเพยีงใด 
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่  ตอบ  มาก  เพราะโครงการน้ีให้ประโยชน์ เกดิความคุ้มค่าสามารถลด

ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจาํวันได้  เช่น ถ้าเราปลูกพืชผกั  สวนครัว มะละกอ ตะไคร้ ไว้กนิเองกจ็ะทาํให้ 

เราไม่ต้องซ้ือผกั  สมประโยชน์มากโครงการน้ี ประชาชนได้รับความคุ้มค่าอย่างมาก 
 โครงการนี้ ตรงกบัความตอ้งการของท่านหรือไม่ 
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่  ตอบ  ตรงตามความต้องการ  เพราะ  กจิกรรมโครงการที่ อบจ.ขอนแก่น 

ได้ส่งเสริมสร้างความรู้ใหม่ในการใช้ชีวิต  แบบเศรษฐกจิพอเพียง ดั่งโครงการที่ลงพ้ืนที่  ประชาชนและ

ชุมชนมีความตั้งใจ  ที่จะรับความรู้ในเร่ืองการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียง  จึงเป็นกจิกรรมโครงการ 
ที่ตรงตามความต้องการกบัประชาชนทุกเขตอาํเภอที่เข้าร่วมโครงการ มีโอกาสได้อยู่ถิ่นบานตนเองสร้าง

ฐานะครอบครัวพ่ึงตนเองในวิถชิีวิตพอเพียง   

 โครงการนี้ สามารถลดรายจ่ายใหค้รอบครวัได ้ หรือไม่   
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่  ตอบ  โครงการน้ีสามารถลดรายจ่ายให้ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้  

พืชผกัปลูกกนิเอง  ปลาเล้ียงเอง  กบเล้ียงไว้ขายและกนิเอง  กล้าพันธไ์ม่ต่างๆ  หน่อไม้ฤดูกาล  ปลูกผกั

สวนครัวไว้ใช้เวลามีกจิกรรมในหมู่บ้าน  วัด หรือในงานเทศกาลประจาํหมู่บ้านกส็ามารถนาํผกัที่ปลูกมา

ขายสร้างรายได้ให้กบัครอบครัวได้มาก  ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกไ็ด้ความรู้จากการอบรมขยายเครือข่าย

ปลูกผกัทาํไร่สวนเกษตรตามพ้ืนที่ดินที่ของตนที่มีอยู่ ทาํให้สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สามารถเป็นอาชีพ

เสริมทาํให้ชุมชนประชาชนพ่ึงตนเองได้    

 โครงการนี้ ใชเ้ป็นทางเลือกในการเพิม่รายไดใ้หก้บัครอบครวัไดห้รือไม่ 
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่  ตอบ  โครงการน้ีใช้เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กบั

ครอบครัวได้จริง  สามารถเพ่ิมรายได้จาก  ถ้าชุมชนประชาชนได้รวมกลุ่มปลูกผกั  เล้ียงปลา  เล้ียงกบ  

ปลูกชาํพันธุไ์ม้ไว้ขาย  เพ่ิมกจิกรรมต่อยอดได้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกบัวิถชีีวิต

เศรษฐกจิพอเพียง  ไว้ให้นักศึกษา  นักเรียน  หน่วยงานราชการ  หรือสมาคมต่างๆ  ที่ต้องการศึกษาค้น

ค้าวหาความรู้  สิ่งที่ทุกคนมาศึกษาทาํให้เกดิรายได้อย่างต่อเน่ืองในชุมชนได้อย่างรวดเรว็  มีการส่งเสริม
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การขายผกัปลอดสารพิษ  มีกจิกรรมสาธติการปลูกผกั เล้ียงกบ  เล้ียงปลา  เพาะพันธุลู์กกบ ลูกปลา

อนุบาลไว้ขายให้ผู้ที่เข้ามาเย่ียมชมศึกษาดูงาน  น้ีคือเหตุผลหลักที่เพ่ิมรายได้กระจายรายได้ ให้กบัชมชน

ประชาชน  ต้นแบบที่ดใีนการใช้ชีวิตพอเพียงในชุมชนน้ันๆ 
 ท่านมีความสนใจ  พงึพอใจโครงการนี้ ระดบัใด 
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่  ตอบ  มีความพึงพอใจมาก  เพราะ  ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่างรู้สกึดี

ใจพึงพอใจอย่างมาก  ที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ให้โครงการที่ดีๆ เสริมสร้างให้ความรู้

เกี่ยวกบัการเกษตรอย่างยังยืน พึงตนเองได้ ทาํให้ชุมชนประชาชนมีความสขุอยู่ดี กนิดี มีความรักใคร่

สามัคคใีนชุมชน  ได้พบปะพูดคุย  แลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึงกนัและกนั ทาํให้เกดิการรวมกลุ่มในชุมชนที่

ช่วยเหลือเกื้อกูลกนั  แบ่งกจิกรรมกนัทาํ  สร้างแหล่งเรียนรู้ให้เกดิขึ้นในชุมชนได้  ที่วิเศษกว่าน้ันคือ  

ประชาชนทุกอาํเภอที่จดักจิกรรมโครงการ 1  อาํเภอ  1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง จังหวัดขอนแก่น  

ต้องการให้  ท่าน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นายพงษ์ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ์  ส่งเสริม

กจิกรรมโครงการดีให้ ประชาชนชุมชนชาวจังหวัดขอนแก่น  อย่างต่อเน่ือง   ประชาชนม่ันใจในการ

ส่งเสริมกจิกรรมดีๆจาก อบจ.ขอนแก่น  มีความกระตอืรือร้นเม่ือเจ้าหน้าที่ประสานงานว่าจะลงพ้ืนที่ขอดู

กจิกรรมที่ทาํไว้  แต่ละชุมชนมีความพร้อมหลายๆ ด้านแตกต่างกนัไป  โดยประชาชนส่วนใหญ่ทุกเขต  

ทุกอาํเภอ  ตอบเป็นเสยีงเดียวกนัว่า  รักเจ้าหน้าที่  อบจ.ขอนแก่น  รักท่านนายกพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชก

พงษ์  พร้อมที่จะพัฒนาขอนแก่นเราไปกบั อบจ.ขอนแก่น 
 
ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะ / แสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความรู้ในการอบรม 
ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ือง   ต้องการให้สร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านเพ่ือสะดวกในการเดิน

ทางเข้าไปในจังหวัดขอนแก่น  ต้องการให้ผู้บริหารท่าน  นายกพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้ามาเย่ียมชาวบ้านให้กาํลังใจชาวบ้าน  อาํเภอเมือง บ้านท่าแร่  ต.ดอนหัน, 

อาํเภอเปือยน้อย บ้านวังหิน ต.สระแก้ว, อาํเภอมัญจาคีรี บ้านชีวังแคน ต.สวนหม่อน,  อาํเภอหนองสอง

ห้อง บ้านหนองบัวแดง ต.หนองเมก็,   อาํเภอพระยืน บ้านใหม่ชัยพร  ต.พระบุ   ให้จัดโครงการ 1  

อาํเภอ  1  หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงอย่างต่อเน่ือง  ในการอบรมทุกๆคร้ังประชาชนได้ความรู้ที่ได้นาํไป

ปฎบิัติและเรียนรู้ทาํให้มีความสขุในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  สามารถพ่ึงตนเองได้   
  ต้องการโครงการใหม่ๆ  นอกจากโครงการน้ี  ต้องการพันธุ์  ไม้ยืนต้น  เสนอให้

ซ่อมแซมในเร่ืองระบบนํา้ประปาหมู่บ้าน  เคร่ืองสบูนํา้เพ่ือทาํการเกษตรปลูกพืช ผักสวนครัว  ให้ อบจ.

ขอนแก่น  สถานที่จดรถให้กับผู้มาศึกษาดูงานในการทาํไร่นาเกษตรแบบพอเพียง  ให้รัฐบาลสนับสนุน

พันธุ์ สัตว์ให้ถูกต้องตามฤดูกาล  ส่งเสริมให้ความรู้แล้วกแ็วะมาเย่ียมชมให้กาํลังใจกลุ่มเกษตรกรบ้าง  

ไม่ใช่ว่าเงียบหายไปเลย  จะปรึกษาหารือเกี่ยวกบัปัญหาต่างๆ กไ็ม่ได้  ประชาชนทุกคนต่างมองดูว่าการ

บริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราถ้าให้ความสาํคัญกบัแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนใน

ชุมชน ให้ปนระชาชนอยู่ดีกนิดี  แค่น้ีชุมชนประชาชนกส็ามารถพ่ึงตนเองได้  กท็ี่จะพึงตนเองได้กอ็ยากให้  

อบจ.ขอนแก่น  มาให้การสนับสนุนส่งเสริมความรู้ ใหม่ๆ โครงการใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ทุกๆปี     
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  ต้องการให้  อบจ.ขอนแก่น  สนับสนุนการปลูกข้าวซ่ึงเป็นอาชีพที่อยู่ในวิถีวัฒนธรรม

ไทยมาช้านาน  ในอดีตชาวนาไทย  โดยจะปลูกข้าวแบ่งส่วนหน่ึงไว้สาํหรับบริโภคในครัวเรือน  อีกส่วน

เกบ็ไว้เป็นเมลด็พันธุ์  และเหลือไว้  จาํหน่ายหรือแจกจ่าย  ซ่ึงเป็นวิถีไทยที่อยู่กนัอย่างเอื้ออาทร  ทาํให้

ชาวนาไทยถือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ  และมีความสาํคัญย่ิงทุกวันน้ีจะเหน็เทคโนโลยี

เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระการทาํนาแบบสมัยใหม่โดยคนไทยส่วนใหญ่ลืมไปว่า  การทาํนาสมัยใหม่จะใช้

เคร่ืองจักร  ทาํให้เกิดภาระหน้ีสินตามมาอย่างไม่รู้ตัว  คนสมัยก่อนทาํนาแทบจะไม่ได้ใช้เงินลงทุนเลย  

เพราะจะทาํแบบพออยู่พอกนิ  ใช้แรงกาย  แรงควาย ตนเองที่มีอยู่ ทาํตามประสาพ่อและแม่พาทาํนาใน

สมัยก่อน  จึงไม่เกดิปัญหาหน้ีสนิเหมือนอย่างชาวนาทุกวันน้ี   
  เสนอแนะต้องการให้ใช้ชีวิต  พอประมาณด้วยทุนเดิมที่มี  ภาพที่เห็นเด่นชัดขึ้นมาใน

มโนภาพของชาวนาทาํให้หลายคนเกดิสาํนึกร่วมกนั  เม่ือได้ตระหนักถึง  คุณค่า  และทุนเดิม  ที่ไม่เคย

ต้องซ้ือต้องหาเช่นในปัจจุบัน  ความตื่นตัวและตระหนักใน  คุณค่าของชาวนา  และสิ่งแวดล้อมจึงเกดิขึ้น  

พร้อมถูก  จุดประกายของชาวบ้านประชาชนในชุมชน  พร้อมกันชักชวนว่า  ถ้าจะช่วยกัน ลด ละ เลิก  

การใช้สารเคมี  และมาเรียนรู้การทาํนาในระบบเกษตรกรรมย้ังยืนจะไปด้วยกันไหม  และน่ีคือเหตุผลที่

ชาวนาต้องรวมตัวกนัเรียนรู้ในชุมชน   โรงเรียนชาวนา   
  โรงเรียนชาวนา  ไม่ได้หมายถึง  อาคาร  หรือสถานศึกษาที่ใช้สาํหรับอบรม  สั่งสอน

ชาวนา  หากแต่เป็นกลุ่มชาวนา  ที่รวมตัวกันตาม ร่มไม้  ปลายนา  หรือใต้ถุนบ้าน  เพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การทาํนาโดยไม่ใช้สารเคมี  การดาํเนินการเรียนรู้สิ่งใหม่  พาไปศึกษาดูงานหาความรู้จาก

ภายนอกและช้ีทางไปสู่การลด ละเลิก  การใช้สารเคมี  อยากเสนอให้ชาวนาหน้าใหม่ได้เรียนรู้ 3 สตูรใน

การทาํนาคือ  การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธ ี การปรับปรุงบาํรุงดินโดยไม่ใช้สารเคมี  และการพัฒนาพันธุ์

ข้าวที่เหมาะสมกบัเกษตรกรรมย่ังยืน 
  สิ่งหน่ึงอยากฝากให้ประชาชนและชาวนาทุกคน  ให้น่ังทบทวนดูความเปล่ียนแปลงที่

เจบ็ปวดของชีวิตชาวนา  ซ่ึงในอดีตแม้จะทาํนาปีแต่ละคร้ังกพ็ออยู่พอกนิ  เพราะไม่ต้องซ้ือ  สารเคมี  ปุ๋ย  

และพันธุข้์าว  ทั้งกุ้ง  หอย  ปู  ปลา ผกัแทบทุกชนิดกมี็อยู่เตม็นา  ค่าแรงเกบ็เกี่ยวกไ็ม่ต้องลงทุน  อาศัย

ลงแขกเกี่ยวข้าวเอาแรงกนัที่สาํคัญครอบครัวกอ็บอุ่นเพราะอยู่กนัพร้อมหน้า  ไม่ต้องผลักไสลูกหลานไป

เรียนที่ไกลๆ  เพียงเพ่ือหวังว่า  จะไม่ต้องกลับมาเป็นชาวนาหน้าดาํ   
  อยากฝากอีกสิ่งหน่ึงว่า คร้ังมองดูปัจจุบันกลับพบว่า  ชาวนาเป็นหน้ีสินล้นพ้นตัว  ทั้ง

พันธุข้์าว  ปุ๋ย  สารเคมี  ล้วนต้องซ้ือจากนายทุนทั้งสิ้น  จากเจ้าของนากลายเป็นผู้เช่านา  รับจ้างฉีดยาฆ่า

แมลง  แม้กระทั้งการเกบ็เกี่ยวยังต้องแย่งชิงรถเกี่ยว  รถไถ  ที่สาํคัญสขุภาพชาวนาทรดุโทรมลงมากในนา

ไม่เหลือสิ่งมีชีวิต  ให้เกบ็กิน  ซํา้พืชผักที่ขึ้นตามนากไ็ม่สามารถเกบ็กินได้เพราะเกรงสารพิษ  ที่เลวร้าย

คือครอบครัวและชุมชนล่มสลาย  วัฒนธรรมความเช่ือเร่ืองการทาํนาไม่มีให้เหน็อกีต่อไป    
  ปัญหาอุปสรรค  ในภาพรวมส่วนใหญ่  พืชผักสวนครัว  ลูกกบ  ลูกออ๊ดพันธุ์ปลา  จะ

ตายเน่ืองจากอากาศร้อน  และอุณภมิูระดับออกซิเจนในนํา้ไม่เพียงพอจึงทาํให้  ลูกกบ ลูกออ๊ดพันธุป์ลา

ตายเสียหาย  พืชผักโดนแมลงวันทอง  หนอน  ทาํลายในบางฤดูกาล  ปัญหาเหล่าน้ีจึงเป็นสิ่งหน่ึงให้ทาํ

ให้เกษตรกรประชาชนเฝ้าระวังอยู่เสมอมา  และแก้ไขปัญหาน้ีไดมาตลอด         
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