


 
-ก- 
 

คํานํา 
 

  การติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี 
พ.ศ.2561,2562 (หลังดําเนินการ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้ังงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านแหล่งนํ้าให้กับประชาชน หรือเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เพ่ือนําไปต่อยอดการจัดหา
อาชีพเสริมให้กับเกษตรกร เพ่ือประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดขอนแก่น เช่น การปลูก
พืชผักสวนครัว การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาดุก ฯลฯ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูก พ้ืนที่คันคูสระน้ํา
เป็นการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชน การจัดหาแหล่งนํ้าให้กับเกษตรกรไว้อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง เป็นสถานที่กักเก็บนํ้าไว้ใช้ เกษตรกรบางกลุ่มได้ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังแผ่นโซล่าเซล โดยใช้ป๊ัม  
สูบนํ้าขึ้นมาและดําเนินการปล่อยลงสระ ทําให้สระมีนํ้าไว้ใช้ตลอดปี และได้ใช้นํ้าในสระสูบนํ้าเข้านาเพ่ือทํา
การปลูกข้าวนาปังไว้กินหรือทําขาย   การดําเนินการตามโครงการดังกล่าว จําเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ซึ่งในการติดตามและประเมินผลโครงการคร้ังน้ี  เป็นการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย อําเภอกระนวน อําเภอนํ้าพอง 
และอําเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น  เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของประชาชน และความคุ้มค่า 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมปัญหา อุปสรรค ของโครงการ  
  ท้ายน้ีใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้การ
สนับสนุนและมองเห็นความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน  และขอขอบคุณ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ในการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงด้วยดี  จึงได้นําเสนอรายงานผล
การติดตามฯ ต่อผู้บริหารฯ และเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารรายงานผลการ
ติดตามฯ ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สนใจ หรือส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการดําเนินงาน
ครั้งต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 การติดตามและประเมินโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  จากผู้นําชุมชน/ผู้นํ้าท้องถิ่น ประชาชนที่ได้รับการขุดสระนํ้าในพ้ืนที่ดําเนิน
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จํานวนทั้งสิ้น 49  คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด – ตํ่าสุด และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการ รวมท้ังปัญหา อุปสรรค และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ผลการติดตามและประเมินผล สรุปดังน้ี 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
      1.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  จํานวน  49  คน พบว่าเพศหญิงมากที่สุด จํานวน  29  คน คิดเป็นร้อย

ละ  59.18 เพศชาย จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.82  มีอายุมากที่สุด 61 ปีขึ้นไป จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  
40.82  สถานภาพเป็นประชาชนทั่วไป จํานวน  39  คน คิดเป็นร้อยละ 79.59  การศึกษาระดับประถมศึกษามากสุด 
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 59.18 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จํานวน  42 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.71 รายได้ตํ่าสุด
ต่อครัวเรือน 10,001-30,000 บาท/ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.65  และมีรายได้สูงสุด 50,000 บาทข้ึนไป  
จํานวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29  

      1.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ (ระดับความพึงพอใจ) 
                     ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x )= 4.02,S.D.=0.81) หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 80.40         
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มากอันดับแรก       
คือ ทําให้ เกษตรมีแหล่ง นํ้าใช้ในการเกษตรในภาวะฝนทิ้ ง ช่วง( x )= 4.31,S.D.=0.885)ทําให้มีแหล่ง นํ้า             
สําหรับอุปโภคบริโภคให้เกษตรกรไว้ทําการเกษตร ( x )=4.24,S.D.=0.715)สร้างการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีใหม่        
ได้อย่างเหมาะสม( x )= 4.12,S.D.=0.746) ทําให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน     
ไ ด้ ( x )= 4.12 ,S.D.=0.799)  สามารถแก้ไขความเ ดือดร้อนด้านการขาดแคลนแหล่ ง นํ้า ในช่วงฤดูแล้ ง               
( x )=4.10,S.D.=0.814) เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการบริหารจัดการแหล่งนํ้าสาธารณะสําหรับไว้อุปโภค
บริโภค( x )4.04,S.D.0.699)ทําให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดอาชีพและพัฒนาในด้านการเกษตร( x )=4.04,S.D.=0.727)   
ทําให้เกิดการปรับเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ( x )=4.02,S.D.=0.685)ทําให้เกษตรกร           
มีนํ้าใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี( x )= 3.98,S.D.=0.845) สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรได้       
ตลอดปี เ ช่นปลูกผัก  เลี้ ยงปลา  ฯลฯ  ( x )=3.96,S.D.=0.781)สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนการทํา            
เศรษฐกิจในระดับหมู่ บ้าน( x )= 3.96,S.D.=0.781)ใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว               
( x )= 3.92,S.D.=0.778) มีประโยชน์กับประชาชนและมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ดําเนินการ( x )=3.90, 
S.D.=763)และส่งผลกระทบในการดํารงชีวิตของประชนในหมู่ บ้าน/ชุมชนน้อยสุด( x )=3.47,S.D.=1.108)  
     1.3  ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
           ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561, 2562 ซึ่งความเหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่
ในการดําเนินการ  มีความเหมาะสม ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ 
ตามรายละเอียด ดังน้ี 
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               1) ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า การขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นจะเร่ิมดําเนินการจะทําการสํารวจ ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ทําการสํารวจความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่มีการประชุมชาวบ้านเพื่อลงมติ เสนอความต้องการผ่าน อปท.ในพ้ืนที่ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป ก่อนการ
ดําเนินการได้สํารวจความต้องการของประชาชนก่อนว่ามีความต้องการ ขุดสระนํ้าให้กับเกษตรการคัดเลือกเกษตรกร
ผ่านสํานักงานเกษตรอําเภอ/ตําบล คัดเลือกเอาเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินของตนเอง หรือเป็นที่ทํากินที่มี
เอกสารสิทธ์ิ หน่วยงานของรัฐเข้าไปสนับสนุนจัดหาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน จะขึ้นอยู่กับพ้ืนที่แต่สิ่ง
ที่สําคัญที่สุดคือ พ้ืนที่นํ้าจะต้องมีแหล่งนํ้า ที่พอเพียงต่อการเพาะปลูก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เป็นโครงการที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนมากจะดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก   
      2) ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ขุดสระนํ้าขนาดเล็กให้กับเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น ในการจัดต้ังงบประมาณต้องคํานึงถึงความต้องการของประชาชน ความเดือดร้อนความยากจน 
จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน ประชาชนอยู่ดีกินดีมีรายได้ หน้ีสินลดลง ถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณ ถึงแม้ว่าจะเทียบกับ
งบประมาณที่ลงทุนไป การขุดสระนํ้าให้กับเกษตรกรมีแหล่งนํ้าไว้อุปโภค บริโภค สามารถนําไปต่อยอดการทํา
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ทําให้เกษตรกรมีอาชีพเพ่ิมขึ้น 
รายได้อาจยังไม่เพ่ิม รายจ่ายในครัวเรือนก็ลดลง กินพืชผัก  ที่ปลูก กินปลาที่เลี้ยง การคิดในด้านผลตอบแทนในมุม
ของความคุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้
ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ในมุมของการมีอาชีพเสริม โดยใช้เวลาว่างหลังฤดูเก็บเก่ียวมาปลูกพืช เลี้ยงกบ 
เลี้ยงปลา สักวันอาจจะเปลี่ยนเป็นอาชีพหลักได้  การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณา
ผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการในระยะยาว 
       3) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการตามโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในไร่นาให้กับเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  การขุดสระนํ้าขนาดเล็กเป็นการคัดเลือกเกษตรกรในหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ดินเป็นของตนเอง 
หรือมีการทํากินในพ้ืนที่ดิน ทําการลงมติร่วมกันในการเลือกโครงการที่จะดําเนินการ การดําเนินการทําเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งผลต่อกลุ่มที่ทําการปลูกพืช เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา  เกษตรกรมีรายได้จากการนําเอาความรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง ทําให้เกษตรกรมีรายได้เข้ามาใช้จ่ายในครัวเรือน มีเงินออมจากการขายพืชผลทางการเกษตรสามารถมีเงิน
เก็บไว้ใช้ในครัวเรือน 
      4) ผลกระทบจากโครงการ พบว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านโดยการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในไร่นา        
ดําเนินการขุดสระนํ้าเสร็จแล้วไม่มีนํ้าขังในสระ เน่ืองจากจังหวัดขอนแก่นเป็นพ้ืนที่ราบสูง ฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดู
การ ทําให้เกษตรกรมีผลกระทบกับสภาวะฝนทิ้งช่วง พ้ืนที่การขุดสระนํ้า การเก็บกักนํ้าได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับดิน
ด้วย และละพ้ืนที่ดินจะไม่เหมือนกัน บางแห่งเป็นดินทราย มันไม่สามารถอุ้มนํ้า หรือเก็บกักนํ้าได้ สระน้ําที่เป็นดิน
เหนียว เวลาฝนตกลงมาดินสามารถอุ้มนํ้า เก็บกักนํ้าได้ จะมีผลกระทบกับเกษตรกรที่ขุดสระนํ้าพบเจอดินทราย ก็จะ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการน้ีไม่มากเท่าไร   
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            1.4 การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการต่อผลการดําเนินงานโครงการ (ระดับการมีส่วนร่วม) 
          การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x ) = 3.99,S.D.=0.83) หรือคิดเป็นร้อยละ 79.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ( x )= 4.29,S.D.=0.833)  
ตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว( x ) =4.22,S.D.=0.763)เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม( x )=4.04,S.D.=0.755) มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
( x )= 4.00,S.D.=0.948)มีความโปร่งในและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ( x ) = 
3.90,S.D.=0.909) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม( x )= 3.78,S.D.=0.708) 
และมีส่วนร่วมน้อยสุด คือ การรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินของโครงการ/ กิจกรรม ( x )  = 
3.71,S.D.=0.728)    

 

2.  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ยังต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน ในการเข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิธีการตลาดโดยการขยายเครือข่าย
ให้มีตลาดกลางในการขายสินค้าให้มากย่ิงขึ้น 
                1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่ายให้กับครอบครัวอีกทางหน่ึง 
       1.3  หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ ควรจัดหาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ หรือขุดลอกลําคลอง  หนองนํ้า ลําห้วย มี
สภาพต้ืนเขิน เพ่ือจะได้เอาไว้รองรับนํ้าในช่วงฤดูฝน เป็นสถานที่เก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

       2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการดําเนนิการในคร้ังต่อไป 
                  1) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีอาชีพเสริมในครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับ
ประชาชนให้ครอบคลุม ทุกอําเภอ  ในจังหวัดขอนแก่น และควรจัดสรรงบประมาณเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละอาชีพ   

       2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน  
เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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บทที่  1 
 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

ในปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก ซึ่งจะต้องอาศัยนํ้าฝนและนํ้าจาก
แหล่งนํ้าธรรมชาติเป็นหลัก อีกทั้งความผันแปรเน่ืองจากฝนตกไม่พอเหมาะกับความต้องการ ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญ
ในการทําการเกษตรผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร อาจกล่าวได้ว่า "นํ้าคือชีวิต" ดังพระราชดํารัส ณ พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ความตอนหน่ึงว่า "หลักสําคัญว่า  ต้องมีน้ําบริโภค น้ําใช้ น้ําเพื่อการ
เพาะปลูก   เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ําคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ํา คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มี
น้ําคนอยู่ไม่ได้ "  การจัดหาแหล่งนํ้าสําหรับไว้อุปโภค บริโภค ในพ้ืนที่ทําการเกษตรของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกร
มีแหล่งนํ้าใช้ในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยจะต้องเป็นแหล่งนํ้าที่มีประสิทธิภาพสามารถกักนํ้าให้มีปริมาณนํ้า
เพียงพอต่อการทําการเกษตรและการดํารงชีพของเกษตรกรแต่ละรายในช่วงฝนทิ้งช่วงทําให้เกิดความชุ่มช้ืนในดิน 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถทําการเกษตรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะ
แนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้น
จากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและย่ังยืนของการพัฒนา ซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่าง
เป็นขั้นตอนคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ 
และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทําสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก
ระดับทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยีโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน
ในการร่วมคิดร่วมทําเพ่ือส่วนรวม การกระจายอํานาจความรับผิดชอบไปสู่กลไกการบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การขาดแคลนแหล่งนํ้าอุปโภค บริโภค เป็นปัญหาใหญ่ของประชาชน ที่ต้องดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ํา เพ่ือใช้อุปโภค บริโภค และปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพ่ือไม่ให้มี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  จึงได้มีนโยบายจัดหาแหล่งนํ้าโดยการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในไร่นา
ให้กับประชาชน เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งที่ผ่านมามีนโยบายในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกร และ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพ่ือให้มีทางเลือกการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น การประกอบ
อาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นแนวทางในการดําเนินชีวิต ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนและความ
อยู่ดีมีสุขของคนในระดับครัวเรือน ท้องถิ่นและประเทศชาติ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
               ดังน้ันเพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด มีความคุ้มค่า 
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ สามารถดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดความเข้มแข็งและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยไม่ต้องมีการกู้หน้ียืมสิน และเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการดําเนินการโครงการ 
ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ จึงจะดําเนินการติดตามประเมินผล
โครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2561, 2562 (หลังดําเนินการ) 
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1.2 วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
                  1. เพ่ือทราบถึงผลสําเร็จความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
        2. เพ่ือต้องการทราบถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็ก   

       3. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการดําเนินโครงการ และให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงสําหรับผูบ้ริหาร        
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในครั้งต่อไป 

 
1.3 ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 

1. กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล  คือ ผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถิ่น ประชาชนในเขตพ้ืนที่ดําเนินโครงการ 
 ในพ้ืนที่อําเภอพล  อําเภอบ้านฝาง  อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 
                - อําเภอพล ประกอบด้วย  ตําบลโคกสง่า, ตําบลเมืองพล, ตําบลโนนข่า และตําบลหนองแวง      
นางเบ้า อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   จํานวน  19  บ่อ 
       - อําเภอชนบท  ประกอบด้วย ตําบลโนนพะยอม, ตําบลห้วยแก และตําบลปอแดง อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น  จํานวน  19  บ่อ 
                            - ในเขตพ้ืนที่อําเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 19  บ่อ (โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
   
1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินการโครงการ 
  2.  ทราบถึงความคุ้มค่าประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
  3.  ทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ  
                     4. ผลของการติดตามและประเมินผลโครงการ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใช้ในการ
บริหารงานองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
  

1.5 นิยามศัพท์    
                1. ประชากร  หมายถึง  ประชาชนที่อยู่ในเขตตําบลโคกสง่า, ตําบลเมืองพล, ตําบลโนนข่า และตําบล
หนองแวงนางเบ้า ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้มสีว่นเก่ียวข้องในการดําเนินงานโครงการน้ีเท่าน้ัน 
                2. การมีส่วนร่วม หมายถึง  กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน พัฒนา ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความชํานาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการที่
เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
      3. การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดําเนิน
โครงการ  และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการน้ันอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง
แก้ไขโครงการน้ันเพ่ือการดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการน้ัน 
      4. ความคุ้มค่า หมายถึง การดําเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งน้ี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้ง
ผลสําเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้
และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
 5. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งใหทุ้กคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการ
พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น จนเกิดความย่ังยืน คําว่า พอเพียง คือ การดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยต้ังอยู่บนหลักสําคัญ
สามประการ คือ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
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 บทที่ 2 
 

  เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 
 
                 การติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นในครัง้น้ี ได้ศึกษา 
ค้นคว้าจากเอกสาร งานที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
2. แนวคิดเก่ียวกับปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 5.  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความคุ้มคา่ 
 6.  ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
            (1)   ความหมายของการมีส่วนร่วม 
                      ทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์ (2527) ให้คําจํากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง           
การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุม การใช้และกระจาย
ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็น
อย่างสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกสังคม 
                      ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการ         
ที่รัฐบาลทําการส่งเสริม ชักนํา สนับสนุน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มชนสมาคม 
มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเร่ือง
รวมกัน 
                   ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง             
การที่ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการใช้ความพยายามหรือใช้ทรัพยากรบางอย่างส่วนตนในกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่การ
พัฒนาของชุมชน 
                    ดุษฎี  อายุวัฒน์ และคณะ (2535)  กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้โอกาส
ประชาชนเข้าร่วมในการดําเนินงานต้ังแต่กระบวนการเบ้ืองต้นจนถึงกระบวนการสิ้นสุด  โดยในการเขา้ร่วมอาจจะ
เข้าร่วมในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือครบวงจรก็ได้  การเข้าร่วมมีทั้งกลุม่หรือองค์กร   
                   อภิชัย  พันธเสน (2539)   กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมอาจเร่ิมต้นจาการพัฒนามาจากข้างล่างแทน
วิธีการพัฒนามาจากนโยบายเบ้ืองบน  จุดเริ่มต้นคือการกระจายอํานาจของการวางแผนจากส่วนกลางไปเป็นการ
วางแผนส่วนภูมิภาค   
  ดังน้ัน  จึงสรุปการมีส่วนร่วม  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการ
พัฒนาทั้งในแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการริเริ่ม ร่วมกําหนดนโยบาย ร่วมวางแผน 
ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐทุกระดับ  ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบใน
เรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพ้ืนที่   
   (2)  ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ทัศนีย์  ไทยาภิรมย์ (2526) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ร่วมคิด : สภาพปัญหาที่มีอยู่ และสาเหตุปัญหา 
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2. ร่วมวางแผน : วิเคราะห์สาเหตุ จัดลําดับความสําคัญของปัญหาพิจารณาทางเลือก 
3. ร่วมดําเนินการ : ดําเนินงานตามโครงการและแผนกําหนดโครงการและแผนงาน 
4. ร่วมติดตามประเมินผล : ประเมินผลความสําเร็จหรือล้มเหลวเป็นระยะๆ และแก้ไข 

 เจิมศักด์ิ  ป่ินทอง (2527) กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังน้ี 
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

 ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว้  8  ประการ คือ 

    1. ร่วมทําการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ 
2. ร่วมคิดหรือสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาขององค์การ หรือเพ่ือสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ หรือสนองความต้องการขององค์การ 
3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดหรือแก้ไขและสนองความ

ต้องการขององค์การ 
4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ร่วมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 
7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
8.ร่วมควบคุม ติดตามประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทําไว้ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ให้เกิดประโยชน์ได้ตลอดไป 
 อคิน  ระพีพัฒน์ (2527) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น  4  ขั้นตอน คือ 

1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
2. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา 
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

 สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วม  ก็คือ การที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมจัดการ 
ร่วมดําเนินการ และร่วมตัดสินใจในกิจกรรมน้ันๆ ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนร่วมติดตามการประเมินผลงานด้วย 
 (3)  แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

       สมลักษณา  ไชยเสริฐ (2549)  ได้แบ่งแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 3  ด้าน
หลัก  คือ  ด้านประชาชน  ด้านการมีส่วนร่วม และด้านภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้
ประชาชนที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ในการดําเนินการพัฒนาช่วยเหลือ สนับสนุน              
ทําประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการร่วม รับผลประโยชน์            
แ ล ะ ร่ ว ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ย อ ม รั บ แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด กั น ทุ ก ฝ่ า ย   
             (4)  เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วม   มี  3  ประการ คือ 

         1. ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัคร
ใจ การถูกบังคับให้เข้าร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
                    2. ต้องมีความเสมอภาคบุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืน  
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         3.  ต้องมีความสามารถ  บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม
น้ัน ๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะกําหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค แต่กิจกรรมที่กําหนดไว้มี
ความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้  องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม           
มี  3  ด้าน คือ 
                       1. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมหน่ึง ๆ จะต้องมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพ่ืออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
                         2. ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามี
รูปแบบและลกัษณะอย่างไร เพ่ือที่บุคคลจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 

          3. ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย อย่างไร
ก็ตาม โดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วโดยพ้ืนฐาน
โดยแท้จริงน้ัน กระบวนการมีส่วนร่วมอาจจะไม่สามารถกระทําได้ในทุก  ประเด็น ดังน้ัน จึงมีแนวทางทั่ว ๆ ไปบาง
ประการเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

1. การตัดสินใจและผลกระทบที่สําคัญ 
2. การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืน 
3. การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนทีม่ีอยู่เดิม 
4. การตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่มีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว 
5. ความจําเป็นเพ่ือให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจ 

ดังน้ัน การมีส่วนร่วมของบุคคลจึงมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ขึ้นอยู่กับความสนใจและประเด็นใน
การพิจารณา แต่มีเง่ือนไขพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมว่าต้องมีอิสรภาพ ความเสมอภาค และความสามารถในการเข้า
ร่วมกิจกรรม นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย และต้องมี
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ี เพ่ือให้กระบวนการมีส่วนร่วมดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการมีส่วนร่วม เป็นการ
กระจายโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วม และการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร    
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากบุคคล 

 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน 
  ความหมายของการปกครองท้องท้องถ่ิน 

    จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น  ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายไว้หลาย
ความหมายซึ่งส่วนใหญ่จะมหีลักการสําคญัที่คลา้ยกัน  ดังน้ี   
     อุทัย หิรัญโต ( 2523 )   ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่า   การปกครองท่ีรัฐบาลมอบ
อํานาจให้ประชาชน ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงจัดการปกครองและดําเนินการ บางอย่าง โดยดําเนินการกันเอง เพ่ือ
บําบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชนเลือกต้ังขึ้นมา
ทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งน้ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาได้ไม่เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐทําให้เกิดขึ้น   

 ประหยัด   หงษ์ทองคํา (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า  การปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Government) เป็น
รูปแบบการปกครองท่ีเกิดจากระบบการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) จากส่วนกลางไปยังส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือวัตถุประสงค์ในอันที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ปกครองท้องถิ่นตนเอง  เพ่ือสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 
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 ชูวงศ์   ฉายะบุตร (2539) อ้างอิงมาจาก Daniel Wit ( 1967) การปกครองท้องถิ่น  หมายถึงการ
ปกครองที่รัฐบาลกลาง  ให้อํานาจ หรือกระจายอํานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีอํานาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด  หรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่าถ้า
อํานาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่น ก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดย
ประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังน้ัน การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมี องค์กรของตนเอง อันเกิดจาก
การกระจายอํานาจของรัฐบาลกลางโดยองค์กรน้ันมิได้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลาง แต่มีอํานาจในการตัดสินใจ 
และบริหารงานภายในท้องถิ่นของตน 
               ประทาน  คงฤทธิศึกษากร(2535) ได้ให้ความหมายว่า  การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองท่ี
เป็นผล สืบเน่ืองมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครอง ของรัฐและโดยนัยน้ีจะเกิดองค์การทําหน้าที่ปกครอง
ท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นน้ัน ๆ องค์การน้ีจัดต้ังและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็ม ีอํานาจในการกําหนดนโยบายและ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง 
                  จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้นสามารถสรุปหลักการปกครองท้องถิ่นได้ในสาระสําคัญดังน้ี 
(ชูวงศ์ ฉายะบุตร : 2539) 
    1. การปกครองของชุมชนหน่ึง  ซึ่งชุมชนเหล่าน้ันอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ จํานวน
ประชากร หรือขนาดของพ้ืนที่  เช่น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ของไทยจัดเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามเหตุผลดังกล่าว 
   2. หน่วยการปกครองท้องถิ่น จะต้องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
เหมาะสม  กล่าวคือ  อํานาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควร  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอํานาจมากเกินไปไม่มีขอบเขตหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นน้ัน ก็จะกลายสภาพเป็น รัฐอธิปไตยเอง  เป็นผลเสียต่อความม่ันคงของรัฐบาล  อํานาจของท้องถิ่นน้ีมี
ขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นน้ัน เป็นสําคัญ 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม 
   3. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดําเนินการปกครองตนเอง 
สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น  2  ประเภท คือ 
         3.1 หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับประชาชนในท้องถิ่น
น้ัน ๆ  เช่น  เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล เป็นต้น 
         3.2  สทิธิที่เป็นหลักในการดําเนินการบริหารท้องถิ่น คือ  อํานาจในการกําหนดงบประมาณ เพ่ือ
บริหารกิจการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ัน ๆ 
   4.  มีองค์กรที่จําเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง  องค์กรที่จําเป็นของท้องถิ่นจัดแบ่งเป็นสอง
ฝ่าย  คือ  องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรี 
เป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ ในแบบกรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร 
เป็นฝ่ายบริหารสภากรุงเทพมหานคร จะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  เป็นต้น 
 

 วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        ชูวงศ์  ฉายะบุตร (2539)  ได้จําแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น ไว้ดังน้ี 
  1. เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัยเงิน
งบประมาณเป็นหลัก  หากเงินงบประมาณจํากัด ภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อานไม่เพียงพอ ดังน้ัน 
หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น  หน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ัน ๆ ก็สามารถมีรายได้ มีเงินงบประมาณของตนเอง
เพียงพอที่จะดําเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก       
การแบ่งเบาน้ีเป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน  ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดําเนินการ  
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  2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เน่ืองจากประเทศมีขนาด
กว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาล      
แต่อย่างเดียว  อาจไม่ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่น ที่มีประชาชนในท้องถิ่น
เป็นผู้บริหารเท่าน่ันจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการน้ันได้ 
  3. เพ่ือความประหยัด  โดยท่ีท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ต่างไปด้วย  การจัดต้ังหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจําเป็น โดยให้อํานาจหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร  ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่นทําให้
ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล  ที่จะต้องจ่ายให้กับท้อง ถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรรเงิน
งบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเง่ือนไขที่กําหนดไว้อย่างรอบคอบ 
  4. เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย     
แก่ประชาชนจากการที่การปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดย
การสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือ ฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันน้ีมีส่วนในการส่งเสริม การเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 
 
 ความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
         จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัติประสงค์ทางการปกครองของรัฐในอัน    
ที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน  โดยยึดหลักการกระจายอํานาจปกครอง  และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักการประชาธิปไตย  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  ความสําคัญของการปกครองท้องถิ่น       
จึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 
  1.  การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy) 
เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมี
ความเก่ียวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง  การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ  และหวงแหนต่อประโยชน์
อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนํามา  ซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด 
(ชูศักด์ิ  เที่ยงตรง, 2518) โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกต้ังฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร การเลือกต้ังจะเป็นการ
ฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม สําหรับผู้ที่ได้รับเลือกต้ังเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้
ว่าเป็นผู้นําในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น  เกิดความคุ้นเคยมีความชํานิชํานาญในการใช้
สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 
  2. การปกครองท้องถิ่นทําให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง (Self Government) 
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหน่ึงก็คือ การปกครองตนเองมิใช่ เป็นการปกครองอันเกิดจาก
คําสั่งเบ้ืองบน  การปกครองตนเอง คือ  การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะ
ได้รับเลือกต้ังมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องฟังเสียง ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ 
(Referendum) ให้ประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะทําให้ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของ
ตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน(อนันต์ อนันตกูล
, 2521) 
  นอกจากน้ี  การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการกระจายอํานาจ
ไปในระดับ ตํ่าสุด คือ รากหญ้า (Grass roots)  ซึ่งเป็นฐานเสริมสําคัญย่ิงของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
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ในระบอบประชาธิปไตย ความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยมีหลายองค์ประกอบ แต่องค์ประกอบสําคัญย่ิงยวด
อันหน่ึง ก็คือการขาดรากฐานในท้องถิ่น(ลิขิต  ธีรเวคิน, 2525) 
  3.  การปกครองท้องถิ่น  เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักการสําคัญของการกระจาย
อํานาจการปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระ ของรัฐบาลเนื่องจากความจําเป็นบางประการ 
ดังนี้ (ชูวงศ์  ฉายะบุตร, 2539) 
       3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ จาก
งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง 
       3.2  รัฐบาลมิอาจจะดําเนินการในการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ทั่วถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือจัดบริการโครงการ ใน
ท้องถิ่นโดยรูปแบบที่เหมือนกัน  ย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุด ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าผู้ซึ่ง ไม่อยู่ใน
ท้องถิ่นน้ัน ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมท่ีจะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นน้ันมากที่สุด 
       3.3  กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นน้ัน  ไม่เก่ียวพันกับท้องถิ่นอ่ืน และไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดําเนินการเอง 
 
    ดังน้ัน  หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลจะต้องรับภาระดําเนินการทุกอย่าง และ
ไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่  รวมทั้งจะต้องดําเนินการเฉพาะท้องถิ่นน้ัน ไม่เก่ียวกันกับ
ท้องถิ่นอ่ืน หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการเองแล้ว ภาระของรัฐบาลก็จะ ผ่อนคลายไป รัฐบาลจะ
มีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จําเป็นเท่าน้ัน เพ่ือให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการดําเนินงานย่ิงขึ้น 
    การแบ่งเบาภาระทําให้รัฐบาลมีเวลาที่จะดําเนินการในเร่ืองที่สําคัญ หรือกิจการใหญ่ระดับชาติ
อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ความคับคั่งของภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่รวมอยู่ส่วนกลาง จะลดน้อยลง 
ความคล่องตัวในการดําเนินงานของส่วนกลางจะมีมากขึ้น 
  4. การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชนความต้องการ และปัญหาย่อม
ต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็น         
ผู้รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี  การบริหารงานจึงจะเป็น ไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติ ไปยังส่วนเหนือขึ้นไป ท้องถิ่น จะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลงภายใน
ท้องถิ่นน่ันเอง ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น 
  5.  การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นําทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต     
ผู้นําหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกต้ัง การสนับสนุนจากประชาชน
ในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทาง การบริหารงานในท้องถิ่นอีก
ด้วย ในประเทศไทย ผู้นําทางการเมืองที่มีช่ือเสียง ล้วนแต่มีผลงานจากการเป็นนายกเทศมนตรี หรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาก่อน จนสามารถประสบความสําเร็จเป็นนักการเมืองที่มีช่ือเสียงในระดับชาติ 
  6.  การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงพาตนเอง              
การปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให้เกิดการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเอง ทั้งทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  และสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบท  ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหน่ึง คือ การมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่  ซึ่งการพัฒนาชนบทท่ีสัมฤทธ์ิผลน้ัน  จะต้องมาจาการริเริ่มช่วยตนเอง ของท้องถิ่น   
ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระ ในการปกครองตนเอง ซึ่งต้องมาจากการ
กระจายอํานาจอย่างแท้จริง 
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2.3  แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

          2.3.1  ประวัติและความเป็นมาขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช 2476  
พระราชบัญญัติน้ีมี  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1 ว่าด้วยเร่ืองเทศบาล และส่วนที่  2 ว่าด้วยเร่ืองสภาจังหวัด การจัดต้ัง
สภาจังหวัดในครั้งแรกน้ีได้กําหนดให้ประชาชนเลือกต้ังผู้แทนของตนเข้ามาเป็นสมาชิกโดยให้สมาชิกสภาจังหวัด      
มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาปี พ.ศ.  2481 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 
เพ่ือแยกกฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัดโดยเฉพาะ โดยแยกออกมาต่างหาก จากพระราชบัญญัติเทศบาล           
พ.ศ. 2476  ต่อมาในปี พ.ศ. 2498  จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายขึ้นมาใหม่ คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ทําหน้าที่          
เป็นฝ่ายบริหาร และกําหนดให้สภาจังหวัดซึ่งประชาชนเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาจังหวัด
เป็นสภานิติบัญญัติ มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และนอกจากนั้นยังมีอํานาจหน้าที่สอบถาม
การปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดด้วย บทบาทหน้าที่ที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด       
คือการพัฒนาท้องถิ่นต่อมา พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุงบทบาทอํานาจหน้าที่และ
โครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่คือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540และในปี พ.ศ. 2542 ก็มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกคร้ังจนถึงปัจจุบัน 
 

        2.3.2  โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  แบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย ดังนี้  
   1. ฝ่ายนิติบัญญัติ  มาจากการเลือกต้ังในท้องถิ่น เรียกว่า “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด”   

จากทุกอําเภอและกิ่งอําเภอรวมกัน  ทําหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือการออกข้อบัญญัติงบประมาณ   
การกําหนดนโยบาย  การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไป           
ตามมติของสภา สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จะมีได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจํานวน
ประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ปีสุดท้ายที่มีการเลือกต้ัง คือ ในจังหวัดที่มีราษฎรไม่เกิน ห้าแสนคน มีได้ 24 คน       
มีราษฎรต้ังแต่ห้าแสนคนไม่เกินหน่ึงล้านคน  มีได้  30  คน มีราษฎรต้ังแต่หน่ึงล้านคนไม่เกิน หน่ึงล้านห้าแสนคน     
มีได้  36 คน  มีราษฎรต้ังแต่หนึ่งล้านห้าแสนคนไม่เกินสองล้านคน มีได้  42 คน และมีราษฎรต้ังแต่สองล้านคนขึ้น
ไป  มีได้ 48 คน ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 9 โดยจะอยู่ ใน
วาระคราวละ 4 ปี 

 2. ฝ่ายบริหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ ประชาชน 
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2546 (เดิมมาจากการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดด้วยกัน) และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ัง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นเป็นคณะ
ผู้บริหารสําหรับจํานวนที่จะแต่งต้ังได้น้ันให้ถือจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเกณฑ์ คือ จังหวัด
ใดที่มีสมาชิกย่ีสิบสี่คนหรือ  สามสิบคน  แต่งต้ังได้  2  คนจังหวัดใด ที่มีสมาชิกสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน  
แต่งตั้งได้  3  คน  และจังหวัดใดที่มีสมาชิกสี่สิบแปดคน  แต่งต้ังได้  4  คนตามลําดับ ซึ่งได้กําหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 35 ทั้งน้ี มีหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล เพ่ือความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและประโยชน์
ของประชาชนโดยส่วนรวม 
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2.3.3  อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2542บทบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ ม. 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจหน้าที่
ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปน้ี  

1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
  2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2548 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
  7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8)   ทํานุบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 9) จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทํา ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปฏิบัติได้  ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีดังน้ี 
    ม. 17  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี                                                                                             
       1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
   2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   5) การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   6) การจัดการศึกษา 
                 7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
      10)  การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
      11)  การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม 
      12)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
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      13)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
      14)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      15)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน 
หรือจากสหการ 
      16)  การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
      17)  การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
      18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
      19)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
      20)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ 
      21)  การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร 
      22)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
               23) จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
     24) จัดทํากิจกรรมใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต และ
กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทํา ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
    25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
    26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 
    27)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
    28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจและ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

2.3.4  โครงสร้างและอัตรากําลังขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2540  แบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย คือ 
         1. ฝ่ายนิติบญัญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากทุกอําเภอรวมกัน
จํานวน 42 คน ทําหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือทําการออกข้อ บัญญัติงบประมาณ การกําหนด
นโยบายการอนุมัติ การจัดทาํแผนพัฒนา การกํากับดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมติของสภา 
              2. ฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังเมื่อวันที่  8  มกราคม 2555 คือ นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์ เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรงตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
และฝ่ายบริหาร 
                ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 คน  เป็นการเลือกต้ังโดยตรง
โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกต้ัง และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังโดยนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน  3  คน   
                 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน       
42  คน ประกอบด้วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  คน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
2 คน และมีคณะกรรมการประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม  14  คณะได้แก่ 
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          1. คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  
          2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
          3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                            
          4. คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการประชาชน   
          5. คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
          6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ.อนแก่น               
          7. คณะกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม               
          8. คณะกรรมการกีฬา - ท่องเที่ยว              
          9. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์     
         10. คณะกรรมการสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                     
         11. คณะกรรมการศึกษา - เทคโนโลยี                   
         12. คณะกรรมการโยธา - คมนาคม 
         13. คณะกรรมการสง่เสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารตี ประเพณีและภูมิปัญญา ทอ้งถิ่น 
         14. คณะกรรมการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 

โครงสร้างและอัตรากําลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  

  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา  อบจ. 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองการ
เจ้าหน้า

ที่ 

กอง
กิจการ
ขนส่ง 

สํานัก
การช่าง 

กองพัสดุ
และ

ทรัพย์สิน 

กอง
คลัง 

กองแผน
และ

งบประมาณ 

สํานัก
ปลัดฯ 

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ. 

ประธานสภา  อบจ. 

สํานัก 
การ

ศึกษาฯ 

กอง
กิจการ
สภาฯ 

โรงเรยีน
ในสังกัด 
20  แห่ง 



13 
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น(หลังดําเนินการ) 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2563 

ตารางแสดงอัตรากําลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
         ข้อมูล ณ วันที่  5  สิงหาคม 2563 

 

ที่ ส่วนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 

ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจํา

พนักงาน
จ้างผู้ 

เชี่ยวชาญ

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้าง
ทั่วไป 

รวม
ปฏิบัติงาน

1 ผู้บริหาร 2 - - - - 2 
2 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น 
29 3 - 27 29 88 

3 กองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

11 1 - 6 - 18 

4 กองแผนและงบประมาณ 22 - - 8 - 30 
5 กองคลัง 30 - - 10 - 40 
6 กองช่าง 71 6 - 44 - 121 
7 กองการศึ กษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 27 - - 97 24 148 

8 กองกิจการขนส่ง 15 - - 32 15 62 
9 กองพัสดุและทรัพย์สิน 21 - - 8 - 29 
10 หน่วยตรวจสอบภายใน 7 - - 1 - 8 
11 กองการเจ้าหน้าที่ 20 - - 6 - 26 
 รวม 255 10  239 68 572 

12 โรงเรียน 20 แห่ง 566 12 - 37 20 635 
รวม 821 22 - 276  88 1,207 

      ที่มา :  กองการเจ้าหนา้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ณ วันที่  5  สิงหาคม  2563 
     ณ วันที่  30 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น และอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,207 คน แยกเป็นข้าราชการ  821 คน 
ลูกจ้างประจํา  22 คน และพนักงานจ้างตามภารกิจ 276  คน และพนักงานจ้างทั่วไป  88  คน 
 

2.4. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
  การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการ
ดําเนินโครงการ   และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการน้ันอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการน้ันเพ่ือการดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการน้ันเสีย 
           นักวิชาการได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการไว้หลายแนวคิด ดังน้ี 
  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 117) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ          
ที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอน
สําคัญของการบริหารงานเชิงระบบ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่เมื่อดําเนินงานโครงการส้ินสุดแล้วต้องมีการประเมิน
โครงการ 
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   สมคิด  พรมจุ้ย(2544 : 48)   กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ีทําให้เกิด
สารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศในการตัดสินสัมฤทธ์ิผลของโครงการ 
  เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2546 : 93) กล่าวว่า  การประเมิน คือการหาแนวทางตัดสินการค้นหาสิ่งที่
โครงการได้ดําเนินการไปแล้ว สิ่งใดที่ควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและศึกษาว่าระหว่าง
ดําเนินการน้ันมีปัญหาใดบ้าง ที่ควรปรับปรุงเพ่ือบรรลุเป้าหมายของของโครงการ 
  พิสณุ  ฟองศรี(2550 : 4)  ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า การประเมิน เป็นกระบวนการ
ตัดสินใจของคุณค่าของสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยนําเอาสารสนเทศหรือผลจากการค้นคว้าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
        จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า การประเมินโครงการเป็นผลจาก
การวัดผลท่ีเกิดขึ้นจากผลของการปฏิบัติงานจริง เพ่ือเอาผลน้ันไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ อันจะทําให้ทราบว่า การปฏิบัติงานตามแผน หรือโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
 
       การบริหารโครงการ 

         การบริหารงานให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องดําเนินการทั้ง  2  อย่าง  คือ วางแผนที่ดี มรีะบบ
และดําเนินการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการ ผู้ประเมินจึงศึกษาค้นคว้าเอกสาร
เก่ียวกับการบริหารโครงการ ดังน้ี  
                  สมคิด  พรมจุ้ย ( 2550 : 32- 34  )  ได้กลา่วถึงการบริหารโครงการ  หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถปุระสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้    ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่สําคัญ 3  ประการคือ การวางแผน(Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation)         
การติดตามและการประเมินผล(Evaluation) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารโครงการ ดังแสดงในภาพ 

  แผนภาพที่ 2   ภาพแสดงการบริหารโครงการ 

                                                                                        

 

 

 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความคุ้มคา่ 
                  การประเมินความคุ้มค่า  หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรท่ีใช้ ทั้งน้ี ผลลัพธ์   
ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสําเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม ทั้งที่สามารถ
คํานวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
                 การประเมนิความคุ้มค่า  ใหค้วามสําคัญกับการประเมินใน  3  มิติ ได้แก่ 
                (3.1) ประสิทธภิาพ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการทํางาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลติเทียบกับต้นทุนทั้งหมดการ
จัดหาทรัพยากรท่ีได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทํางานที่ประหยัดทรัพยากรประกอบ 
ด้วยตัวช้ีวัด  2  ด้าน ได้แก่ประสิทธิภาพการผลิต  และการประหยัดโดยประสิทธิภาพการผลิตจะวัดจากประสิทธิ 
ภาพ การดําเนินงานโดยรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน และ
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน 

การวางแผน การติดตามและการปฏิบัติ

บรรลุวัตถุประสงค์ 
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     (3.2) ประสิทธิผล  เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ      
โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผล      
ที่คาดว่าจะได้รับที่กําหนดไว้ก่อนดําเนินการหรือไม่  โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด  3  ด้าน ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติภารกิจความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ 

     (3.3) ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ทัง้ที่คาดหมายหรือต้ังใจ และไม่ได้
คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืนหรือการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานอ่ืน  หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  และกลุม่อ่ืน  ทั้งในและนอกพ้ืนที่ครอบคลุมถึง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและลบในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ดําเนินงานตามภารกิจของภาครัฐด้วย 

 

           ตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มคา่ 
                     1. การประเมินประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร และ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
                     2. การประเมินประสิทธิผล ตัวช้ีวัด  จะวัดจากระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์และคุณภาพการให้บริการ  
                     3. การประเมินผลกระทบ ตัวช้ีวัด จะวัดจากสะท้อนการปฏิบัติภารกิจว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด   
 การลงทุนโครงการเพ่ือประเมินความคุ้มค่า 
                  ในการประเมินต้นทุนของโครงการเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่าน้ันผู้ประเมินจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องมีความเข้าใจโดยถูกต้อง เพ่ือมิให้การประเมินโครงการเกิดความผิดพลาดโดยประเด็นที่เก่ียวข้องใน
การประเมิน  ประกอบด้วย 
             1. ต้นทุนของโครงการคือ   ต้นทุนการลงทุนที่คิดลดในแต่ละปีตลอดวัฎจักรโครงการ 
  2. วิธีการประเมินและประมาณการต้นทุนของโครงการลงทุน จะถูกต้องหรือไม่อยู่ที่การประมาณ
การระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการให้ถูกต้อง ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งานหรือช่วงเวลาที่ผลผลิต
ของโครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ซึ่งมักจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาวนอกจากวิธีน้ี  ในบางโครงการ
อาจจะคํานวณระยะเวลาในการประเมินต้นทุนโครงการจากวันเริ่มโครงการจนถึงวันที่คาดว่าจะมีการชําระบัญชีของ
สินทรัพย์หรือหน้ีสินของโครงการ  จนมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นศูนย์  น่ันคือวันที่ในอนาคตที่โครงการถือว่า
ประสบความสําเร็จแล้ว 
                   การกําหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการมีความสําคัญ  เพราะจะให้ผลลัพธ์ของการประเมิน
โครงการที่แตกต่างกันออกไปอย่างมาก  และอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วย เช่น โครงการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย  20 ปีก็ได้  แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาของการใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของโครงการน้ันๆ  ต้นทุนที่ไม่รวมอยู่ในโครงการลงทุน คือ ต้นทุนทางบัญชี ที่ไม่มีสภาพเป็นตัวเงิน  
                   3.  ผู้ประเมนิโครงการจะสามารถประเมินความย่ังยืนทางการเงินของโครงการลงทุนได้เมื่อรู้ข้อมูล
ต่อไปน้ี 
                        (1)   ต้นทุนของการลงทุนในโครงการ 
                        (2)   ต้นทุนของการดําเนินโครงการ 
                        (3)  รายรับหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ 
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                  ทั้งน้ีโครงการลงทุนใดๆ จะถือว่ามีความย่ังยืนทางการเงินหรือความคุ้มค่า (Financial 
Sustainability) ทางการเงินก็ต่อเมื่อ โครงการน้ันไม่มีความเสี่ยงในการที่จะขาดสภาพคล่องในการดําเนินงานใน
อนาคต  ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีกระแสเงินไหลเข้ามาในโครงการกับช่วงเวลาที่ถึงกําหนดชําระคืนหน้ี 
                   4.  ต้นทุนของโครงการ จะนําไปเปรียบเทียบกับรายได้หรือผลประโยชน์จากโครงการเพ่ือหา
ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน  หรือผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์แล้วแต่กรณ ี
                โดยที่มูลค่ากิจการในอนาคตที่ไม่ปรากฏในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ซ่อนเรน้ (Hidden Asset) ที่ยังไม่ได้
นําไปแสดงไว้ในงบการเงิน  มูลค่ากิจการสว่นน้ีอาจจะมาจากกิจกรรมของกิจการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR) ส่วนหน่ึง และทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า มีทักษะทีส่ร้างคุณค่าแก่
กิจการ (Value Creation) 
                 โครงการลงทุนในลักษณะที่ต้องการจะประเมินหาว่าทําให้มูลค่ากิจการเพ่ิมขึ้นหรือไม่เช่นน้ี การ
วิเคราะห์หาผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินอาจจะไม่สะท้อน เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทาง
การเงินแล้ว อาจจะปรากฏว่าให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ แต่ในมุมของการเพ่ิมมูลค่าของกิจการ โครงการ
ลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการวิเคราะห์ด้วยความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แทน ดังน้ัน การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุน ที่มุ่งหวังจะพิจารณาสวัสดิการทางเศรษฐศาสตร์ หรือ
ผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ประเทศมากกว่า 
             การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  
                       1. การต้ังราคาของบริการสาธารณะอาจจะถูกควบคุมราคา ขาดอิสระในการกําหนดราคาเองจน
ทําให้ไม่ได้แสดงต้นทุนค่าเสียโอกาสของการที่นําเอาทรัพยากรน้ันไปใช้ในโครงการอ่ืน ซึ่งใหผ้ลตอบแทนสูงกว่าสอง
กรณีข้างต้นทําให้การประเมินโครงการลงทุนต้องใช้แนวคิดของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการมองสังคมโดยรวมมอง
ผลตอบแทนของกิจการที่ดําเนินโครงการประกอบกันจึงจะเพียงพอ ที่จะตัดสินใจได้ว่าควรจะทําโครงการลงทุนน้ัน
หรือไม่  โดยกรณีเช่นน้ีการประเมินโครงการจะต้องใช้ตัวช้ีวัดด้านสวัสดิการเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 

                  2. ราคาตลาดหรือราคาขายไม่สะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสของ (ก) ทรัพยากรที่ดําเนินโครงการ 
และ (ข) ผลผลิตที่ได้จากโครงการลงทุน จะต้องมีการแปลงค่าเป็นต้นทุนตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์  ผ่านตัวปัจจัย
แปลงค่า (conversion factor) บางเง่ือนไขในบางโครงการลงทุน อาจจะมีต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการที่
ไม่อาจคํานวณหามูลค่าทางการตลาด (market value) ได้โดยตรง  เช่น 
                                     (1)    ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
                                     (2)    ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
                                     (3)    ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน 
แต่การทําโครงการลงทุนน้ี ไมม่ีมูลค่าตลาดของผลกระทบเหล่าน้ีก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ ซึ่งจะ
ปฏิเสธหรือละเลยมิได้  และเป็นประเด็นที่ควรจะนําออกไปช้ีแจงต่อสาธารณชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกิจการต่อไป 
                       3. กรณีทีไ่ม่มีราคาตลาดมาช่วยในการตีค่าของโครงการลงทุน  ผู้ประเมินโครงการมีความจําเป็น
จะต้องนําเทคนิคเพ่ิมเติมมาช่วยในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุน ซึ่งคงต้องขึ้น อยู่กับลักษณะของ
ผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดแก่สังคมว่าเป็นรูปแบบใด 
                       4. โครงการไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จะนําขึ้นมาคํานวณได้  การพิจารณาหามูลค่าของผล
ต่อสังคมอาจจะใช้วิธีการพิเศษที่เรียกว่า Willingness-to-pay : WIPด้วยการให้ผู้ที่ได้รบัประโยชน์แสดงความเห็น 
ว่าหากจะต้องมีการจ่ายเงินตอบแทนผลประโยชน์ที่ต้นได้รับฟรีๆ หรือเกิดผลพลอยได้จากโครงการลงทุน ผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์เหล่าน้ันยินดีจะจ่ายเป็นเงินเท่าใดหรืออาจจะใช้วิธีการดูว่าหากต้องจ่ายเงินเองเพ่ือให้ได้ประโยชน์แบบ
เดียวกัน ผู้ได้รับประโยชน์น้ันๆ จะจ่ายเงินเป็นจํานวนเท่าใด 
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                      5.  โครงการลงทุนเชิงสังคม  ในรูปของการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ผู้
ดําเนินโครงการย่อมมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผลประโยชน์ของโครงการตกอยู่แก่ใครและพยายามทําการตีค่า
ของผลประโยชน์ที่ตกอยู่แก่กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ  แต่อาจจะมีบุคคลทีส่ามในสังคม  ทีอ่ยู่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการด้วย  ซึ่งควรจะมีการตีค่าของผลประโยชน์ที่บุคคลที่ 3 ได้รับซึ่งเรียกว่า “Externality” ได้แก่ 
                          (1) การลดลงของความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
                          (2) การที่กลุ่มเสี่ยงฉดีวัคซนีโรคระบาด ทําให้คนในสังคมมีความเสี่ยงจะเกิดโรคระบาดลดลง 
                          (3) การสร้างเข่ือนช่วยลดการเกิดอุทกภัยและเกิดประโยชน์ด้านเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
มีการเลี้ยงปลาในกะชังเป็นรายได้ 

       ผลกระทบทางลบต่อบุคคลทีส่ามได้แก่ 
                           (1) การระบายนํ้าเสียออกสู่แหล่งนํ้า  ไม่ได้กระทบต่อคนใช้นํ้าในการอุปโภค  บริโภค  หรือ
การเกษตรอย่างเดียว  แต่ทาํลายสัตว์และต้นไม้ให้ล้มตายด้วย 
                          (2) การลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่โดยชาวประมงบางราย  ทําให้ชาวประมงรายอ่ืนมีปริมาณ
ปลาจับในฤดูต่อไปลดลง และผู้บริโภคมีปลาบริโภคลดลง อาหารของสัตว์นํ้าในธรรมชาติลดลง สัตว์นํ้าชนิดอ่ืนลดลง
ไปด้วย 
                           (3) การบรรทุกนํ้าหนักของเกิน ทําให้ถนนหนทางถูกทําลายมากกว่าที่ควรจะเป็น ทําให้ผูข้ับขี่
ยวดยานรายอ่ืนต้องซ่อมแซมรถเร็วขึ้น  เพราะขับผ่านถนนที่ขรุขระทุกวัน 
                     กรณีเช่นน้ี  ผู้ประเมินควรจะระบุลักษณะกายภาพของผลประโยชน์ที่เกิดกับบุคลที่สามไว้ในเชิง
การพรรณนา หรือเชิงคุณภาพที่เป็นการระบุรายละเอียด และนําไปใช้พิจารณาในการตัดสินใจว่าควรจะดําเนิน
โครงการน้ีหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าควรจะให้นํ้าหนักความสําคัญกับผลประโยชน์ที่อธิบายได้ในเชิง
คุ ณ ภ าพ น้ี ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด  เ ที ย บ กั บ มู ล ค่ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ที่ เ ป็ น ตั ว เ งิ น ที่ วั ด ใ น เ ชิ ง ป ริ ม าณ ไ ด้ 
                      6. โครงการลงทุน  เป็นโครงการบริการสาธารณะที่ดําเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และได้มีการ
นําเอาสินทรัพย์ทุนและสินทรัพย์ถาวรที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของอยู่แล้วมาใช้ในโครงการลงทุนน้ันด้วย 
                     7. การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ อัตราคิดลดจึง
ต้องเป็น“social discount rate”เป็นการมองในมุมของสังคมว่าประโยชน์และต้นทุนจากโครงการจะเป็นอย่างไรในอนาคตเทียบกับเวลา
ปัจจุบัน โดยยังคงยืดหลังการเดิมว่าการเกิดประโยชน์ในอนาคต จะให้มูลค่าน้อยกว่าหากได้รับประโยชน์น้ันทันทีในปัจจุบัน 
 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

        เป็นปรชัญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแก่    
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้น
ยํ้า แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
        เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาช้ีถึงการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ 

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดํ้าเนินไปในทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์   

       ความพอเพียง  หมายถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบ 
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ทั้งน้ี
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
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ของรัฐ นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึก คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสมในการดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ควรเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล และพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี 
               หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  

         การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วนดังนี ้ 
         1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมี

พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความม่ันคงและความย่ังยืนของการพัฒนา  

        2. คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้น
การปฏิบัติทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  

        3. คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังน้ี  
           - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลติและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
          - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ันจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆอย่างรอบคอบ  
          - การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถงึ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน

ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  
       4. เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้

และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กลา่วคือ  
          - เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะนําความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมดัระวังในขั้น
ปฏิบัติ  

         - เง่ือนไขคุณธรรม ทีจ่ะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมคีวามอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต  

       5. แนวทางปฏิบัติ/ผลทีค่าดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ
การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้
และเทคโนโลยี  
          ทฤษฎีใหม่   : แนวทางการจัดการที่ดินและน้าํเพื่อการเกษตรที่ย่ังยืน 

       ปัญหาการขาดแคลนทีดิ่นทํากินของเกษตรกร เป็นปัญหาสําคัญย่ิงในปัจจุบัน และการประกอบ 
อาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตที่ใช้นํ้าฝนทํานาเป็นหลัก เกษตรกรจะมีความเสี่ยงสูง เป็นเหตุให้ผลผลิตข้าว
อยู่ในระดับตํ่า ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ด้วยพระอัจฉริยะในการแก้ปัญหา จึงได้พระราชทาน "ทฤษฎีใหม่" ให้
ดําเนินการในพ้ืนที่ทํากินที่มีขนาดเล็ก ประมาณ 15 ไร่ ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาอย่างเหมาะสม ด้วย
การจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยให้มีการจัดสร้างแหล่งนํ้าในที่ดินสําหรับการทําการเกษตรแบบผสมผสาน
อย่างได้ผล เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ให้มีรายได้ใว้ใช้จ่ายและมีอาหารใว้บริโภคตลอดปี  ซึ่งได้
ดําเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพ่ือการผลิตทางเกษตรกรรมที่ย่ังยืนสําหรับเกษตรกรชาวไทย พระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดํารัสว่า "…ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอย่างน้ีจะทําความเจริญ
แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อน…" 
 

           เกษตรทฤษฎีใหม่ 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทําการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ เก่ียวกับทฤษฎีใหม่ มาเป็น

เวลานาน ต้ังแต่ปี พ.ศ.2532  ในพ้ืนที่ส่วนพระองค์ขนาด 16  ไร่  2  งาน 23  ตารางวาใกล้วัดมงคล ตําบลห้วยบง 
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  และทรงมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดต้ังขึ้นมาเพ่ือเสริมโครงการของรัฐ ทั้งน้ีก่อนที่
จะทรงนําเอกสารออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ น้ัน ทรงให้จัดต้ัง "ศูนย์บริหารพัฒนา"ตามแนว
พระราชดําริ   อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรโดย
ประสานความร่วมมือระหว่าง วัด ราษฎรและรัฐ ทําการเผยแพร่อาชีพการเกษตร และจริยธรรมแก่ประชาชนใน
ชนบท โดยทรงหวังว่าหากประสบความสําเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิตในท้องที่อ่ืนๆ ต่อไป   ทั้งน้ีในส่วนของการ
พัฒนาด้านการเกษตรน้ัน ก็คือแนวคิดและมรรควิธีที่รู้จักกันในนาม "เกษตรทฤษฎีใหม่"  

เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรบัเกษตรกร 
      เกษตรกร  นับเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทาน

แนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างย่ังยืนที่เรียกว่า เกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือพัฒนาทัศนคติและวิถีปฏิบัติของ
ครอบครัว  และชุมชนในภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  ให้มคีวามเข้มแข็งมัน่คง  และพร้อมที่จะก้าวสู่
กระแสการแขง่ขันในยุคโลกาภิวัฒน์    

แนวปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม่ 
         การปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม ่ ในแต่ละขั้นต้องมีหลักคิด  และวิธีปฏิบัติที่มุ่งให้พ่ึงตนเองได้ตาม 

พระราชดําริของพระองค์ท่าน คือ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น  
         สถานะพ้ืนฐานของเกษตรกร คือ มีพ้ืนที่น้อย ค่อนข้างยากจน อยู่ในเขตเกษตรนํ้าฝนเป็นหลกั  

โดยในขั้นที่ 1  น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจําวัน ความมั่นคงของ
รายได้ ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพ่ึงตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพ้ืนที่ทํา
กินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพ้ืนที่ ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ส่วนที่หน่ึงประมาณ 
30% ให้ขุดสระเก็บกักนํ้า เพ่ือใช้เก็บกักนํ้าฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์นํ้า
และพืชนํ้าต่างๆ  (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชนํ้า เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯ ได้ด้วย) พ้ืนที่ส่วนที่สองประมาณ 30% ให้
ปลูกข้าวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอาหารประจําวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเอง
ได้ พ้ืนที่ส่วนที่สามประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นอาหาร
ประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหน่าย และพื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ 30% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และ
โรงเรือนอ่ืน ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ 
พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)   

ขั้นที่ 2  ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง   เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลกัการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็
ต้องเร่ิมขั้นที่สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ ์ร่วมแรง ร่วมใจกันดําเนินการในด้าน  

        (1) การผลิต เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเร่ิมต้ังแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพันธ์ุพืช ปุ๋ย การ
หานํ้า และอ่ืน ๆ เพ่ือการเพาะปลูก  

        (2) การตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขาย
ผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย  
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                  (3) ความเป็นอยู่ ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่างๆ   กะปิ นํ้าปลา เสือ้ผ้า ที่พอเพียง  
                 (4) สวัสดิการ แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จําเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ 
หรือมีกองทุนไว้ให้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ  
                 (5) การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น  มีกองทุนเพ่ือการศึกษา
เล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง  
                (6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ  โดยมีศาสนาเป็นที่      
ยึดเหน่ียว  กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าส่วน 
ราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนน้ันเป็นสําคัญ  

ขั้นที่ 3  ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า   เมื่อดําเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ดีขึ้น  
ฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน เพ่ือ
จัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้านเอกชน มาช่วยในการทําธุรกิจ การลงทุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทั้งน้ี ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ  

- เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)  
-   ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาตํ่า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกร 
     และมาสีเอง)  
-  เกษตรกรซือ้เคร่ืองอุปโภคบริโภคได้ในราคาตํ่า เพราะรวมกันซื้อเป็นจํานวนมาก 
     (เป็นร้านสหกรณ์ ซื้อในราคาขายส่ง)  
-  ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพ่ือไปดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ  
    ให้เกิดผลดีย่ิงขึ้น)  

        ในปัจจุบันน้ีได้มีการนําเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปทําการทดลองขยายผล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรได้ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิต จํานวน 25 แห่ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากน้ี กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพภาค กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการดําเนินงานให้มีการ
นําเอาทฤษฎีใหม่น้ีไปใช้อย่างกว้างขวางขึ้น  
 

 ข้อดีหรือประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
        1.  ทําให้เกษตรกรพออยู่พอกินตามควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด  ไม่อดอยาก  เลี้ยงตนเองใน

แบบพออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
        2.  ในหน้าแล้งมีนํ้าน้อย  ก็สามารถมนํ้ีาเก็บไว้ปลูกผักโยไม่ต้องเบียดเบียนหรือพึงพาชลประทาน 
        3.  ปีใดที่ฝนตกตามฤดูกาลนํ้ามีตลอดปี  ก็สามารถจะสร้างรายได้  ได้มากขึ้น 
        4.  ปีใดที่ฝนตกนํ้าท่วมก็จะฟ้ืนตัวได้เร็ว  และช่วยตัวเองได้เร็ว 
        5.  เกษตรกรส่วนใหญข่องประเทศจะสามารถเลี้ยงครอบครัว  ใหม้ีชีวิตที่ดีตามสมควร  บุตรหลานก็

จะมีโอกาสได้รับการศึกษา  ประชาชนในชุมชน  ก็จะมีความรักความสามัคคีกัน  เป็นชุมชนที่เข็มแขง็  และ 
มีความพร้อมทีจ่ะเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลําดับ 

ข้อคิดทีส่ําคัญประกอบการทําเกษตรตามทฤษฎีใหม่ 
      1.  การดําเนินชีวิตจามเกษตรทฤษฎีใหม่  จ้ะองดําเนินการตามส่ิงแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น  อาจจะ

ใช้แนวทางที่เหมือนกันไม่ได้  เกษตรกรควรขอคําแนะนําเจ้าหน้าที่ของทางราชการ  หรอืจากองค์กรต่างๆ  ที่มคีวาม
เข้าใจ   
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      2.  การขุดสระนํ้า  เมื่อขุดแล้วต้องกักเก็บนํ้าได้   ดินในแต่ละพ้ืนที่จะแตกต่างกัน  บางแห่งดินเปรี้ยว
ดินเค็ม  อาจจะไม่เหมาะกับพ้ืนที่เพาะปลูก  ต้องขอคําแนะนําก่อนดําเนินการ 

     3.  ขนาดของที่ดินที่พระองค์ท่านทรงแนะนํา  และคาํนวณไว้เป็นอัตราเฉล่ีย  15  ไร่  และแบ่งสว่นที่
เป็น  30: 30:30:10 อาจจะไม่ใช้หลักตายตัวปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม 

     4.  การปลูกพืชหลายชนิด  เพ่ือให้เกษตรกรมีอาหารได้ทั้งปีเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารใน
ครอบครัว  คนไทยกินข้าวเป็นหลัก  จึงต้องปลูกข้าวเป็นพืชหลัก  และมีไม้ผล  พืชผัก  พืชไร่  พืชสมนุไพร  และ
เลี้ยงปลา  เลี้ยงสัตว์อ่ืนๆ  ถ้าผลิตได้มากกว่าบริโภคในครัวเรือน  ก็จําหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัว 

    5.  การจัดการที่ดินในการขุดสระดินที่ถกูขุดขึ้นมาจํานวนมากควรแยกหน้าดินที่ขุดขึ้นมาไว้ต่างหาก  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชโดยนํามาเกลี่ยให้คลมุดินช้ันล่างไว้เป็นขอบสระ  หรือร่องสําหรับปลูกผักและไม้ผล 

   6.  การร่วมมือในชุมชนเป็นส่วนสําคัญของการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น การลงแขกช่วยเหลือกัน จะ
ทําให้เกิดความรักสามัคค ีและลดค่าใช้จ่าย ค่าจ้างแรงงานอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การขุดบ่อเลี้ยงปลาในไร่นา 
  

แนวพระราชดําริที่แปรเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมต่างๆ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยต่ืนตัวใน
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะนําไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทยกับธรรมชาติอย่าง
สอดคล้องกันการเกษตรกรรมของไทยในอดีตเป็นกิจกรรมที่ ต้องพ่ึงพาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แต่การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ทําให้ระบบการเกษตรของไทย เปลี่ยนจากการผลิตที่
หลากหลายเพ่ือยังชีพ มาเป็นการผลิตเพ่ือการค้ามากขึ้น  เกิดการค้นพบพืชพันธ์ุใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง มีการนํา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้แทนแรงงานคนและสัตว์ มีการใช้ปุ๋ย และสารเคมีต่างๆ  เพ่ือความสะดวกสบาย
และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดส่งออก อย่างไรก็ตามการที่มุ่งผลิตพืชชนิดใดชนิดหน่ึง เป็นจํานวนมากทํา
ให้เกิดรูปแบบทางการเกษตรท่ีไม่หลากหลาย และไม่ย่ังยืนทางการผลิต เกิดการขาดแคลน และไม่สามารถควบคุม
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆได้ เช่น เรื่องนํ้าและปุ๋ย การขาดการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม สะท้อนให้เห็นถึงการ
ขาดสมดุลของระบบนิเวศ ทั้งยังส่งผลกระทบด้านสุขภาพแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย  
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากการทําการเกษตรในปัจจุบัน พบว่ามี 
การพังทลายของดินและดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน มีการ
แพร่ระบาดของโรคแมลงจากการปรับตัวต้านทานสารเคมแีละทําลายแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อไร่นา นอกจากน้ียังพบ
ปัญหาการทําลายแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ จากการบุกรุกเพ่ือขยายพ้ืนที่ ทําให้สญูเสียพ้ืนที่ป่าไม้ สัตว์ป่า 
และพืชสมุนไพร เป็นต้น 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขุดบ่อนํ้าในไร่นาสําหรับกักเก็บนํ้า 
 

การนําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้            
จึงหมายถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติในการใช้ที่ดินและแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรสําหรับเกษตรกรที่มีที่ดินถือครอง 
ขนาดเล็ก    ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยระบบการเกษตรย่ังยืน อันจะทําให้เกษตรกรรายย่อยดังกล่าว "มีพออยู่ พอ
กิน ถึงแม้ไม่รวยมาก แต่ก็มีพออยู่พอกิน ไม่อดอยาก" โดยการแบ่งที่ดินถือครองออกเป็นส่วนต่างๆอย่างเหมาะสม 
กล่าวคือ ส่วนที่ใช้สําหรับขุดสระนํ้าสําหรับเลี้ยงปลาและเก็บกักนํ้าที่เพียงพอใช้ในการเกษตรของพ้ืนที่ส่วนที่เหลือ 
ซึ่งใช้เป็นพ้ืนที่ทํานาข้าว ปลูกพืชไร่และไม้ผลยืนต้น รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์บริเวณขอบสระน้ํา
ด้วย ซึ่งเกษตรกรรายย่อยของไทยมีเน้ือที่โดยเฉล่ียประมาณ 15 ไร่ต่อครอบครัว โดยให้แบ่งที่ดินถือครองทางเกษตร
ออกเป็น 4 ส่วน    ในอัตราส่วน 30: 30: 30: 10 คือ  

ส่วนที่หนึ่ง : ที่ดินร้อยละ 30 เน้ือที่เฉลี่ย 4.5 ไร ่ใหท้ําการขุดสระเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในการ 
เพาะปลูก โดยมีความลึกประมาณ 4 เมตร ซึ่งจะสามารถรบันํ้าได้จุประมาณ 19,200 ลกูบาศก์เมตร โดยการรองรับ
จากนํ้าฝน ราษฎรสามารถนํานํ้าจากสระน้ีไปใช้ได้ตลอดปี ทั้งยังสามารถเลี้ยงปลาและปลูกพืชนํ้า พืชริมสระนํ้า เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหน่ึงด้วย  

ส่วนทีส่อง : ทีดิ่นร้อยละ 30 ประมาณ 4.5 ไร่ ให้ปลูกข้าวหรือทํานาข้าว  
ส่วนทีส่าม : ที่ดินร้อยละ 30 ประมาณ 4.5 ไร่ ให้ปลูกพืชไร่หรือพืชสวน ตามแต่สภาพ 

ของพ้ืนที่และสภาวะการตลาด  
ส่วนทีส่ี ่: ที่ดินร้อยละ 10 เป็นพ้ืนที่ที่เหลอื มีเน้ือที่ประมาณ 1.5 ไร่ จัดเป็นที่อยู่อาศัย  

ถนนหนทาง คนัคู ลานบ้าน กองปุ๋ยหมัก โรงเพาะเห็ด และคอกสัตว์ เป็นต้น  
ปัจจุบันมีเกษตรกรนําทฤษฎีใหม่ไปใช้มากขึน้ และพบว่าวิธีน้ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง  

จนประสบผลสําเร็จในระยะเวลาเพียงไม่ก่ีปี แม้ในที่ดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ กล่าวคือ ทําให้ครอบครัวเกษตรกรมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีฐานะพอมีพอกิน  ทฤษฎีใหม่เป็นตัวอย่างของระบบการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่าง
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มนุษย์ กับธรรมชาติด้วยวิธีการหมุนเวียนพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตภายในระบบ ทําให้ไม่มีของเสียหรือสารพิษตกสู่
สิ่งแวดล้อมส่วนรวม ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร หรือมีก็เป็นส่วนน้อย เกษตรกรไม่มีหน้ีสินจากการที่
ต้องลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเป็นจํานวนมาก ดังที่เคยทํามาเมื่อทําเกษตรกรรมเพียงด้านเดียว และ
เกษตรกรยังมีผลผลิตเหลือสําหรับจําหน่ายทําให้มีรายได้เพ่ิมอีกด้วย   
                  ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย เพ่ือให้คนไทยมีสภาพความเป็นอยู่อย่าง
พอมีพอกิน สามารถพ่ึงพาตนเองในข้ันพ้ืนฐานได้ และเมื่อเป็นเช่นน้ีแล้วแต่ละครอบครัวย่อมมีกําลังมากพอที่จะ
ช่วยเหลือร่วมมือกันพัฒนาชุมชน  ให้เป็นชุมชนที่มีพลังทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีพลังสร้างสรรค์และ
สามารถจัดให้มีบริการต่างๆ  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในชุมชนน้ัน  

 การพัฒนาตามทฤษฎีใหม่น้ี เป็นการพัฒนาวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ และมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืนของทุกฝ่ายด้วยวิถีทางของธรรมชาติน่ันเอง 
 

กระบวนการขัน้ตอนการขุดสระน้ําในไรน่า 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรโดยดําเนินการ

ขุดสระนํ้าขนาดเล็กในไร่นาให้กับเกษตรกรเพ่ือเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนนํ้า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าในพ้ืนที่ทําการเกษตร ได้มีแหล่งนํ้าที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นการสนับสนุนการทํา
เกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
          สํารวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรที่มีความต้องการสระน้าํ  
                สาํรวจความต้องการของเกษตรกรที่มีความสนใจแจ้งความจํานงเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ ซึง่
สํานักงานเกษตรอําเภอจะเป็นผู้รวบรวมรายช่ือพร้อมเอกสารความต้องการ กรอกรายละเอียดความต้องการลง  ใน
แบบฟอร์ม ใหเ้กษตรอําเภอในพ้ืนที่เป็นผู้คดัเลือกเกษตรจัดจัดเรียงลําดับความต้องการเป็นข้อมูลรวบรวมเก็บไว้เพ่ือ
ขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

เงื่อนไขการเขา้ร่วมโครงการ 
                พ้ืนที่ขุดสระนํ้า จะต้องเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรท่ีเกษตรกรเป็นเจ้าของและมีเอกสารสิทธ์ิ และมีหนังสอื
ยินยอมให้เข้าดําเนินการขุดสระนํ้า  ตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนที่ขุดสระนํ้า และความพร้อมของเกษตรกร 

 

การคัดเลือกเกษตรกร 
 

               1. คัดเลือกเกษตรกรจากแผนความต้องการสระนํ้าที่เกษตรกรได้มาย่ืนความจํานงไว้แล้ว โดยนําความต้อง    
   การของเกษตรกรท่ีมาแจ้งความจํานงในการก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นา พิจารณาความสําคัญจากจังหวัดที่มีความต้อง 
   การมาก มาพิจารณากําหนดเป้าหมายและให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ 
               2. สํานักการช่างสํารวจพ้ืนที่ ประสานผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สํารวจพ้ืนที่และความพร้อมของ เกษตรกร 
   ที่แจ้งความต้องการขุดสระนํ้าไว้แล้ว 
                    2.1 เกษตรกรมีความต้ังใจประกอบอาชีพทางการเกษตร มีความพรอ้มเข้าร่วมโครงการ 
                    2.2 เกษตรกรเป็นเจ้าของพ้ืนที่ก่อสร้างที่ใช้เป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร มีเอกสารสิทธ์ิ และหนังสือยินยอมให ้
   เข้าดําเนินการก่อสร้าง 

   การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
 

            1. พ้ืนที่ซึ่งจะดําเนินการก่อสร้างแหล่งนํ้าในไรน่า ต้องเป็นของเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองที่ดิน หรือเกษตรกรที่
เป็นเจ้าของที่ดิน โดยต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธ์ิที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้ ได้แก่โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก.น.ส.2 น.ส.2 ก.  
ส.ป.ก. 4-01  ส.ป.ก.4-14   ส.ป.ก.4-18  น.ค.3  ก.ส.น.5  ส.ค.1 คทช. และพ้ืนที่โครงการพระราชดําริ ที่มีการจัดสรร
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ที่ดินทํากินให้เกษตรกร สําหรับ น.ส.2 และ น.ส.2 ก. ต้องมีการตรวจสอบ ดังน้ี 
                  1.1 ผู้มีความประสงค์จะให้ขุดสระนํ้าในทีดิ่น จะดําเนินการขุดสระนํ้า ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีสิทธิ
ตามเอกสารสิทธิในที่ดินประเภทใบจอง เว้นแต่กรณี ผูม้ีสทิธิดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว ผู้รับมรดกโดยชอบด้วยกฎหมายอาจ
เป็นผู้ย่ืนคําขอดังกล่าวแทนได้(เอกสารสิทธิประเภทใบจองไม่สามารถทําการซื้อขายหรือให้โดยเสน่หาได้) 

                  1.2 ต้องมีการตรวจสอบว่าผู้รับใบจองหรือผู้รับมรดกโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่
ดังกล่าวแล้วจริง 
            2. เป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนระบบที่จะจัดส่งนํ้าไปถึงได้ตลอดปี และประสบปัญหาขาด
แคลนนํ้าเป็นประจํา หรือแล้งซ้ําซาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่ หรอืสอบถามเจ้าหน้าที่ของกรม
ชลประทานในพ้ืนที่ 
            3. คัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นาตามเง่ือนไขของโครงการ เป็นลําดับแรก คือเป็นพ้ืนที่ที่มี
ประสิทธิภาพในการเก็บกักนํ้า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของดิน หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เป็นดินทรายจัด พ้ืนที่เกลือขึ้นเป็น   
ดินเค็ม พ้ืนที่ซึง่มีก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งหากก่อสร้างไปจะทําให้ไม่สามารถเก็บกักนํ้าไว้ใช้ได้นาน และคุณภาพนํ้าไม่ดี 
และควรพักการปลูกพืช เพ่ือความสะดวกในการเข้าไปดําเนินการก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่ จะเข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่
คัดเลือกและสอบถามเกษตรกร 

           4.พ้ืนที่ดําเนินการควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 ตารางเมตร โดยจะใช้ก่อสร้างสระอย่างน้อย20x30x 2.1 
เมตร เพ่ือให้เครื่องจักรสามารถทํางานได้โดยสะดวก และสามารถทําการเกลี่ยดิน ตกแต่งคันบ่อได้อย่างเรียบร้อย 

               ทั้งน้ี พ้ืนที่ดําเนินการควรมีการจัดกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรพ้ืนที่ก่อสร้างให้มีขนาดของกลุ่มและการ
กระจายตัวของสระเก็บนํ้าให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการเครื่องจักรกล ได้แก่ การจัดชุดเคร่ืองจักรกลเข้าทํางาน 
การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลให้มีขนาดเหมาะสมกับระดับเศรษฐกิจ (Economy of Scale) ซึ่งจะมีผลต่อการ
ดําเนินการที่ทันเวลา และคุ้มค่ากับการลงทุน  

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 

              1. จัดประชุมช้ีแจงรวมกลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือกแล้วเพ่ือช้ีแจงขั้นตอนการดําเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจ

              2. จัดลําดับบัญชีรายช่ือเกษตร ที่มีความพร้อมที่จะดําเนินการขุดสระนํ้าหลงัผ่านการช้ีแจง 

              3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

             4. เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว ดําเนินการทําสัญญาและกํากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ทําไว้ 
ให้คําปรึกษาแนะนําตรวจสอบความเหมาะสมการเลือกรูปแบบของสระนํ้า สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
แ ละวา งแนวการ ขุดสระ นํ้ าตามที่ ต้ อ งการตามแบบที่ กํ าหนดการ กํ า กับการป ฏิ บั ติ ง าน ใ ห้ ใ ช้ ก รอบ
แนวทางตามท่ีผู้รับจ้างได้ทําแผนการปฏิบัติการก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นาในแต่ละพ้ืนที่ไว้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

5. ส่งมอบสระน้ําให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละพ้ืนที่ที่ดําเนินการ โดยจัดทําทะเบียนคุม
รายช่ือเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขุดสระนํ้าในไร่นา 
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บทที่ 3 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 
        ในการติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในไร่นาในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น    

(หลังดําเนินการ) ประจําปีงบประมาณ 2561,2562  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้กําหนดหัวข้อ
และระเบียบการติดตามและประเมินผลโครงการ  ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 
2. การเลือกพ้ืนที่และผูใ้ห้ข้อมูล  

  3. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  7.  การนําเสนอ 
 

3.1  ประชากรกลุ่มเปา้หมาย     
              กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล  คือ ผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถิ่น ประชาชนในเขตพ้ืนที่ดําเนินโครงการ 
 ในพ้ืนที่อําเภอพล  อําเภอบ้านฝาง  อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 
                - อําเภอพล ประกอบด้วย  ตําบลโคกสง่า, ตําบลเมืองพล, ตําบลโนนข่า และตําบลหนองแวง      
นางเบ้า อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  จาํนวน  19  บ่อ 
       - อําเภอชนบท  ประกอบด้วย ตําบลโนนพะยอม, ตําบลห้วยแก และตําบลปอแดง อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น  จํานวน  19  บ่อ 
                            - ในเขตพ้ืนที่อําเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 19  บ่อ (โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)    
 
 

3.2  การเลือกพื้นที่และผูใ้หข้้อมูล 
          เลือกพ้ืนที่ในเขตตําบลโคกสง่า, ตําบลเมืองพล, ตําบลโนนข่า และตําบลหนองแวงนางเบ้า อําเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น,  ตําบลโนนพะยอม, อําเภอชนบท ตําบลห้วยแก และตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น       
 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เป็นแบบสอบถาม(ปลายเปิด-ปิด) มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังน้ี 
  -ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  -ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
  -ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารงานโครงการ 

 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน จากเอกสาร รายงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล 

2. การถ่ายภาพสถานที่ดําเนินโครงการฯ  
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยการแจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ชาวบ้าน ตาม

แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ณ สถานที่ดําเนินโครงการในพ้ืนที่  
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3.5 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ีและร้อยละ การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉล่ีย โดยแบ่ง
คะแนนค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ  สเกลคําถามมี 5 ระดับ ดังน้ี  มากทีสุ่ด( 5 ) มาก( 4 ) ปานกลาง( 3 ) น้อย( 2 )   
น้อยที่สุด( 1 ) 
      การวัดเป็นช่วงสเกลของลิเคิร์ท ( Likert five rating scale ) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน               
ดังน้ี( บุญชม ศรีสะอาด 2545 ) 

5   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  มากที่สุด 
4   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  มาก 
3   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  ปานกลาง 
2   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  น้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับ  น้อยทีสุ่ด 

 

      จากหลักการดังกล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ทิพยา กิจวิจารณ์ 
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การวิจัยเชิงปริมาณ )2551(หน้า 123–124)อ้างอิง มาจาก วาณี แสนมหาชัย) ดังน้ี 

 ระดับคะแนน     แปลผล 
 4.21 - 5.00 ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด 
 3.41 - 4.20 ระดับความพึงพอใจ  มาก 
 2.61 – 3.40 ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 ระดับความพึงพอใจ  น้อย 
 1.00 – 1.80 ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

 
3.7 การนาํเสนอ 
                จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถี่ร้อยละในเชิงพรรณนา บทที่ 4  ใน
รูปแบบของตารางแจกแจงความถี่และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ จากแบบสอบถามของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสรุปผลการติดตามในภาพรวม    
ในบทที่  5  แล้วรวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงานผู้บริหาร และเผยแพร่ลงใน Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้สนใจทราบต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น(หลังดําเนินการ) 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2563 

 

       บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

      จากการติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี
2561,2562 (หลังดําเนินการ) โดยลงพ้ืนทีส่ัมภาษณ์ พรอ้มเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบเจาะจง จาก
ผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถิ่น ประชาชน ที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการขุดสระ
นํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในเขตอําเภอพล ประกอบด้วยประชาชน ตําบลโคกสง่า, ตําบลเมืองพล, ตําบล
โนนข่า และตําบลหนองแวงนางเบ้า  อําเภอชนบท ประกอบด้วยประชาชน  ตําบลโนนพะยอม, ตําบลห้วยแก และตําบล
ปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  จํานวนทั้งสิ้น  49  คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด-
ตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยแบ่งผลการประเมนิ ดังน้ี       

1. สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย ได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
       n    แทน   จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
                         x    แทน   คา่เฉล่ีย (Mean) 
                      S.D   แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
4.2  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4 ส่วน ได้ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1  ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) วิเคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบด้วย 
เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพหลัก รายได้ครัวเรือน 

          2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean : ( x ) ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D) 

          3. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean : ( x ) ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D) 

          4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
      การติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2561,2562 
(หลังดําเนินการ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
ที่ได้รับคืนมา และทําการวิเคราะห์ จํานวนทั้งสิ้น  49  คน ข้อมูลปรากฏ ดังน้ี  
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น(หลังดําเนินการ) 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  -ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
หลัก รายได้ครวัเรือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
           (N=49) 

1. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                ชาย 20 40.82 

                หญิง 29 59.18 

รวม 49 100.00 

2. อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                ตํ่ากว่า 20 ปี 0 0.00 

                21 - 30 ปี 1 2.04 

                31 - 40 ปี 2 4.08 

                41 - 50 ปี 14 28.57 

                51 - 60 ปี 12 24.49 

                61 - ปีขึ้นไป 20 40.82 

รวม 49 100.00 

3. สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                ประชาชนทั่วไป 39 79.59 

                ขา้ราช/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 2 4.08 

                ผูบ้ริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 0 0.00 

                ผูนํ้าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน 8 16.33 

                อ่ืนๆ (ระบุ) 0 0.00 

รวม 49 100.00 
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น(หลังดําเนินการ) 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2563 

4. ระดับการศกึษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                ประถมศึกษา 29 59.18 

                มัธยมต้นศึกษาตอนต้น 7 14.29 

                มัธยมปลายศึกษาตอนปลาย/หรือเทียบเท่า 9 18.37 

                อนุปริญญา/เทยีบเท่า 2 4.08 

                ปริญญาตร ี 0 0.00 

                สงูกว่าปริญญาตรี 2 4.08 

รวม 49 100.00 

5. อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                เกษตรกร 42 85.71 

                รบัจ้างทั่วไป 4 8.16 

                ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 0 0.00 

                ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 6.12 

                พนักงานเอกชน 0 0.00 

รวม 49 100.00 

6. รายได้ครัวเรือน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                ตํ่ากว่า 5,000 บาท/ปี 8 16.33 

                ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท/ปี 11 22.45 

                ระหว่าง 10,001 - 30,000 บาท/ปี 16 32.65 

                ระหว่าง 30,001 - 50,000 บาท/ปี 7 14.29 

                 50,000 บาทข้ึนไป 7 14.29 

รวม 49 100.00 
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น(หลังดําเนินการ) 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2563 

จากตารางที่ 1   พบว่า กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล จํานวน  49  คน เพศหญิงมากที่สุด จํานวน  29  คน      
คิดเป็นร้อยละ  59.18 เพศชาย จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.82  มีอายุมากที่สุด 61 ปีขึ้นไป จํานวน  20  คน 
คิดเป็นร้อยละ  40.82  รองลงมาอายุระหว่า 41 – 50 ปี  จํานวน  14  คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 สถานภาพ
ประชาชนทั่วไป จํานวน  39  คน คิดเป็นร้อยละ 79.59 รองลงมาเป็นผู้นําชุมชน/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน  8 คน  
คิดเป็นร้อยละ  16.33 และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากสุด จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 59.18 รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จํานวน       
9  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.37  และมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ  14.29  ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร  จํานวน  42  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.71 รองลงมารับจ้างทั่วไป  จํานวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ 8.16  
และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12  มีรายได้ตํ่าสุดต่อครัวเรือน 10,001-
30,000  บาท/ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  32.65 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/ปี จํานวน  
11  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.45  มีรายได้ระหว่าง 30,001- 50,000  บาท/ปี  จํานวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ  14.29
และมีรายได้สูงสุด  50,000 บาทข้ึนไป  จํานวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29  
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น(หลังดําเนินการ) 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานของโครงการ (ระดับความพึงพอใจ) 
                 (N=49) 

 
หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ที่สุด

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ที่สุด

SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. โครงการน้ีทําให้มแีหล่งนํ้าสําหรับ
อุปโภคบริโภคให้เกษตรกรไว้ทําการเกษตร 

20 
(40.82)

21 
(42.86)

8 
(16.33)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 0.715 4.24 มาก 

2. โครงการน้ีเกิดความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน ในการบริหารจัดการแหล่งนํ้า
สาธารณะ สําหรับไว้อุปโภค บริโภค 

13 
(26.53)

25 
(51.02)

11 
(22.45)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 0.699 4.04 มาก 

3. โครงการน้ีสามารถสร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดปี เช่น ปลูก
ผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ 

12 
(24.49)

25 
(51.02)

10 
(20.41)

2 
(4.082)

- 
(0.00) 0.781 3.96 มาก 

4. โครงการน้ีทําให้เกษตรกรมีแหล่งนํ้าใช้
ในการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วง 

27 
(55.10)

12 
(24.49)

8 
(16.33)

2 
(4.082)

- 
(0.00) 0.885 4.31 มาก 

5. โครงการน้ีสร้างการเรียนรู้ตามแนว
เกษตรทฤษฏีใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

17 
(34.69)

21 
(42.86)

11 
(22.45)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 0.746 4.12 มาก 

6. โครงการน้ีทําให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอด
อาชีพและพัฒนาในด้านการเกษตร 

14 
(28.57)

23 
(46.94)

12 
(24.49)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 0.727 4.04 มาก 

7. โครงการน้ีสร้างความเข้มแข็งให้ให้คนใน
ชุมชนการทําเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน 

12 
(24.49)

25 
(51.02)

10 
(20.41)

2 
(4.082)

- 
(0.00) 0.781 3.96 มาก 

8. โครงการน้ีทําให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพา
ตนเองและช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้ 

17 
(34.69)

23 
(46.94)

7 
(14.29)

2 
(4.082)

- 
(0.00) 0.799 4.12 มาก 
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น(หลังดําเนินการ) 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2563 

 
หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ที่สุด

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ที่สุด

SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

9. โครงการน้ีสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านการขาดแคลนแหล่งนํ้า
ในช่วงฤดูแล้ง 

17 
(34.69)

22 
(44.90)

8 
(16.33)

2 
(4.082)

- 
(0.00) 0.814 4.10 มาก 

10. โครงการน้ีทําให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี 

15 
(30.61)

20 
(40.82)

12 
(24.49)

2 
(4.082)

- 
(0.00) 0.845 3.98 มาก 

11. โครงการใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการ
เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

11 
(22.45)

25 
(51.02)

11 
(22.45)

2 
(4.082)

- 
(0.00) 0.778 3.92 มาก 

12. โครงการน้ีทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถี
การดําเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน 

12 
(24.49)

26 
(53.06)

11 
(22.45)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 0.685 4.02 มาก 

13. โครงการน้ีมีประโยชน์กับประชาชน
และมีความคุม้ค่ากับงบประมาณที่
ดําเนินการ 

10 
(20.41)

26 
(53.06)

11 
(22.45)

2 
(4.082)

- 
(0.00) 0.763 3.90 มาก 

14. โครงการน้ีส่งผลกระทบ ในการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

6 
(12.24)

25 
(51.02)

8 
(16.33)

6 
(12.25)

4 
(8.16) 1.108 3.47 ปาน

กลาง 

15. โดยภาพรวมท่านได้มีส่วนร่วมรับ
ประโยชน์จากโครงการน้ี 

13 
(26.53)

29 
(59.18)

7 
(14.29)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 0.627 4.12 มาก 

รวม 0.81 4.02 มาก 
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น(หลังดําเนินการ) 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2563 

          จากตารางที่  2  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.02,S.D.=0.81) หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน  80.40  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 
ดัง น้ี มากอันดับแรก คือ ทําให้เกษตรมีแหล่ง นํ้าใช้ในการเกษตรในภาวะฝนท้ิงช่วง มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 
4.31,S.D.=0.885) ทําให้มีแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคให้เกษตรกรไว้ทําการเกษตร มีค่าเฉลี่ย ( x )=
4.24,S.D.=0.715)  สร้างการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีใหม่ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 4.12,S.D.=0.746) ทํา
ให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้ มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.12,S.D.=0.799)  สามารถ
แก้ไขความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนแหล่งนํ้าในช่วงฤดูแล้ง  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.10,S.D.=0.814) เกิดความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการบริหารจัดการแหล่งนํ้าสาธารณะ สําหรับไว้อุปโภคบริโภค มีค่าเฉล่ีย ( x )=
4 . 04 , S.D.=0 . 699 )  ทํ า ใ ห้ เ กิ ดการ เ รี ยนรู้ ต่ อ ยอดอา ชีพและ พัฒนา ใน ด้ านการ เกษตร  มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย                
( x )=4.04,S.D.=0.727)  ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน มีค่าเฉล่ีย ( x )=
4.02,S.D.=0.685) ทําให้เกษตรกรมีนํ้าใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี  มีค่าเฉล่ีย ( x )= 3.98,S.D.=0.845)  สามารถ
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดปี เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย ( x )=3.96,S.D.=0.781)  
สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนการทําเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ย ( x )= 3.96,S.D.=0.781)  ใช้เป็น
ทางเลือกใหม่ในการเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  มีค่าเฉล่ีย ( x )= 3.92,S.D.=0.778)  มีประโยชน์กับประชาชนและมี
ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ดําเนินการ มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.90, S.D.=763) และส่งผลกระทบในการดํารงชีวิตของ
ประชนในหมู่บ้าน/ชุมชนน้อยสุด มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 3.47,S.D.=1.108)  
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ตารางที่ 3 การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารโครงการ (ระดับการมีส่วนร่วม) 
            (N=49) 

 
หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ที่สุด 

มาก พอใช ้ น้อย น้อย
ที่สุด 

SD ค่าเฉลี่ยระดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

15 
(30.61)

21 
(42.86)

13 
(26.53)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 

0.755 4.04 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้
ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

6 
(12.24)

28 
(57.14)

13 
(26.53)

2 
(4.082)

- 
(0.00) 

0.708 3.78 มาก 

3. มีการรายงานผลจากการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

4 
(8.16) 

31 
(63.27)

10 
(20.41)

4 
(8.163)

- 
(0.00) 

0.728 3.71 มาก 

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ 

14 
(28.57)

19 
(38.78)

14 
(28.57)

1 
(2.041)

1 
(2.04) 

0.909 3.90 มาก 

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

17 
(34.69)

19 
(38.78)

10 
(20.41)

2 
(4.082)

1 
(2.04) 

0.948 4.00 มาก 

6. โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ 26 
(53.06)

11 
(22.45)

12 
(24.49)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 

0.833 4.29 มาก 

7. โครงการน้ีตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

21 
(42.86)

18 
(36.73)

10 
(20.41)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 

0.763 4.22 มาก 

รวม 0.83 3.99 มาก 
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           จากตารางที่ 3  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.99,S.D.=0.83) หรือคิดเป็นร้อยละ 79.80       
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี คุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ได้รับ  มีค่าเฉลี่ย( x )= 4.29,S.D.=0.833)  ตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.22,S.D.=0.763) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม           
มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.04,S.D.=0.755) มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 
4.00,S.D.=0.948)  มีความโปร่งในและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ย 
( x ) = 3.90,S.D.=0.909) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย( x ) = 
3.78,S.D.=0.708) และมีส่วนร่วมน้อยสุด คือ การรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินของโครงการ/กิจกรรม   
มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.71,S.D.=0.728)    
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 

                การติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น (หลงัดําเนินการ) 
ประจําปี พ.ศ. 2563 ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งน้ี เป็นการติดตามและประเมินผลสว่นบุคคล 
ความรู้ ความเข้าใจ การมสี่วนร่วม ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ในการบริหารจัดการโครงการขุดสระนํ้า 
ตลอดทั้งข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่ สามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะตามหัวข้อดังต่อไปน้ี 
   

5.1 วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
        1. เพ่ือทราบถึงผลสําเรจ็ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
        2. เพ่ือต้องการทราบถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็ก   

       3. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการดําเนินโครงการ และให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงสําหรับผูบ้ริหาร        
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในครั้งต่อไป 
 

5.2  แนวทางและวิธีการประเมิน 
          ศึกษารายละเอียดการประเมินจากคู่มือการใช้โปรแกรม  เพ่ือสรา้งความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอน กําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยพิจารณาข้อมูลที่กําหนดไว้ในโปรแกรมแล้วเลือกใช้วัตถุประสงค์   
ที่เหมาะสม ทัง้น้ีได้มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการบางประการ กําหนดประเด็นการ
ประเมินเพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลโครงการและพัฒนาเคร่ืองมือ
ประเมินแบบสอบถาม(ปลายเปิด-ปิด)   

5.2.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
             ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ ผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถิ่น ประชาชนในเขตพ้ืนที่ดําเนินโครงการ 

 ประกอบด้วยเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอพล  ตําบลโคกสง่า, ตําบลเมืองพล, ตําบลโนนข่า และตําบลหนองแวงนางเบ้า 
อําเภอชนบท  ตําบลโนนพะยอม, ตําบลห้วยแก และตําบลปอแดง อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  รวมทั้งสิ้น 49  คน                   
  5.2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถาม (ปลายเปิด-ปิด) มีทั้งหมด   4  ส่วน 
ดังน้ี 

   - ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   - ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
   - ส่วนที่ 3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโครงการ 

              - สว่นที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
5.2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  โดยการทอดแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนในหมู่บ้านพ้ืนที่ต้ังโครงการในพ้ืนที่อําเภอพล 

ประกอบด้วย ตําบล โคกสง่า, ตําบลเมืองพล, ตําบลโนนข่า และตําบลหนองแวงนางเบ้า  อําเภอชนบท  ตําบลโนน
พะยอม, ตําบลห้วยแก และตําบลปอแดง อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  รวมท้ังการถ่ายภาพโครงการในพ้ืนที่
ดําเนินงาน 
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5.3  สรปุผลการติดตามฯ 
      5.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  49  คน พบว่าเพศ
หญิงมากที่สุด จํานวน  29  คน คิดเป็นร้อยละ  59.18 เพศชาย จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.82  มีอายุมาก
ที่สุด 61 ปีขึ้นไป จํานวน  20  คน คิดเป็นร้อยละ  40.82  สถานภาพเป็นประชาชนทั่วไป จํานวน  39  คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.59  การศึกษาระดับประถมศึกษามากสุด จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 59.18 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร จํานวน  42 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.71 รายได้ตํ่าสุดต่อครัวเรือน 10,001-30,000 บาท/ปี จํานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.65  และมีรายได้สูงสุด  50,000 บาทข้ึนไป  จํานวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29  

     5.3.2  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนนิงานโครงการ(ระดับความพึงพอใจ) 
           ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.02,S.D.=0.81) หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 80.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
มากอันดับแรก คือ ทําให้เกษตรมีแหล่งนํ้าใช้ในการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วง มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.31,S.D.=0.885)ทํา
ให้มีแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคให้เกษตรกรไว้ทําการเกษตร มีค่าเฉล่ีย( x )=4.24,S.D.=0.715) สร้างการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฏีใหม่ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.12,S.D.=0.746) ทําให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองและ
ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้ มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.12,S.D.=0.799) สามารถแก้ไขความเดือดร้อนด้านการขาด
แคลนแหล่งนํ้าในช่วงฤดูแล้ง  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.10,S.D.=0.814) เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการบริหาร
จัดการแหล่งนํ้าสาธารณะ สําหรับไว้อุปโภคบริโภค มีค่าเฉลี่ย ( x )=4.04,S.D.=0.699) ทําให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอด
อาชีพและพัฒนาในด้านการเกษตร มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.04,S.D.=0.727) ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต
ของประชาชนในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย ( x )=4.02,S.D.=0.685) ทําให้เกษตรกรมีนํ้าใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี มี
ค่าเฉลี่ย ( x )= 3.98,S.D.=0.845) สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดปีเช่นปลูกผัก เลี้ยงปลา 
ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย ( x )=3.96,S.D.=0.781) สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนการทําเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน           
มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.96,S.D.=0.781)  ใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว มีค่าเฉล่ีย( x )= 
3.92,S.D.=0.778) มีประโยชน์กับประชาชนและมีความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีดําเนินการ มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.90, 
S.D.=763) และส่งผลกระทบในการดํารงชีวิตของประชนในหมู่บ้าน/ชุมชนน้อยสุด มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 
3.47,S.D.=1.108)  

           5.3.3 ความคุ้มค่าและประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561, 2562 ซึ่งความเหมาะสมในการเลือก
พ้ืนที่ในการดําเนินการ  มีความเหมาะสม ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบ
ต่างๆ ตามรายละเอียด ดังน้ี 
               1) ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า การขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะเริ่มดําเนินการจะทําการสํารวจ ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ทําการสํารวจความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่มีการประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ เสนอความต้องการผ่าน อปท.ในพ้ืนที่ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป 
ก่อนการดําเนินการได้สํารวจความต้องการของประชาชนก่อนว่ามีความต้องการ แหล่งนํ้าเพ่ือทําการเกษตร คัดเลือก
เกษตรกรผ่านสํานักงานเกษตรอําเภอ/ตําบล คัดเลือกเอาเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินของตนเอง หรือเป็นที่ทํา
กินที่มีเอกสารสิทธ์ิ หน่วยงานของรัฐเข้าไปสนับสนุนจัดหาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน จะขึ้นอยู่กับ
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พ้ืนที่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ พ้ืนที่นํ้าจะต้องมีแหล่งนํ้า ที่พอเพียงต่อการเพาะปลูก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เป็นโครงการ   
ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจะดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก   
      2) ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ขุดสระนํ้าขนาดเล็กให้กับเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น ในการจัดต้ังงบประมาณต้องคํานึงถึงความต้องการของประชาชน ความเดือดร้อนความยากจน 
จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน ประชาชนอยู่ดีกินดีมีรายได้ หน้ีสินลดลง ถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณ ถึงแม้ว่าจะเทียบกับ
งบประมาณที่ลงทุนไป การขุดสระนํ้าให้กับเกษตรกรมีแหล่งนํ้าไว้อุปโภค บริโภค สามารถนําไปต่อยอดการทํา
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ทําให้เกษตรกรมีอาชีพเพ่ิมขึ้น 
รายได้อาจยังไม่เพ่ิม รายจ่ายในครัวเรือนก็ลดลง กินพืชผัก  ที่ปลูก กินปลาที่เลี้ยง การคิดในด้านผลตอบแทนในมุม
ของความคุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้
ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ในมุมของการมีอาชีพเสริม โดยใช้เวลาว่างหลังฤดูเก็บเก่ียวมาปลูกพืช เลี้ยงกบ 
เลี้ยงปลา สักวันอาจจะเปลี่ยนเป็นอาชีพหลักได้  การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณา
ผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการในระยะยาว 
       3) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการตามโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในไร่นาให้กับเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  การขุดสระนํ้าขนาดเล็กเป็นการคัดเลือกเกษตรกรในหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ดินเป็น
ของตนเอง หรือมีการทํากินในพ้ืนที่ดิน ทําการลงมติร่วมกันในการเลือกโครงการท่ีจะดําเนินการ การดําเนินการทํา
เศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อกลุ่มที่ทําการปลูกพืช เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา  เกษตรกรมีรายได้จากการนําเอาความรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติจริง ทําให้เกษตรกรมีรายได้เข้ามาใช้จ่ายในครัวเรือน มีเงินออมจากการขายพืชผลทางการเกษตร
สามารถมีเงินเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน 
      4) ผลกระทบจากโครงการ พบว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านโดยการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในไร่นา        
ดําเนินการขุดสระนํ้าเสร็จแล้วไม่มีนํ้าขังในสระ เน่ืองจากจังหวัดขอนแก่นเป็นพ้ืนที่ราบสูง ฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตาม
ฤดูการ ทําให้เกษตรกรมีผลกระทบกับสภาวะฝนทิ้งช่วง พ้ืนที่การขุดสระน้ํา การเก็บกักนํ้าได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับ
ดินด้วย และละพ้ืนที่ดินจะไม่เหมือนกัน บางแห่งเป็นดินทราย มันไม่สามารถอุ้มนํ้า หรือเก็บกักนํ้าได้ สระน้ําที่เป็น
ดินเหนียว เวลาฝนตกลงมาดินสามารถอุ้มนํ้า เก็บกักนํ้าได้ จะมีผลกระทบกับเกษตรกรที่ขุดสระนํ้าพบเจอดินทราย 
ก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการน้ีไม่มากเท่าไร   

     5.3.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ(ระดับการมีสว่นร่วม) 
          การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.99,S.D.=0.83) หรือคิดเป็นร้อยละ 79.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ  มีค่าเฉล่ีย( x )= 
4.29,S.D.=0.833)  ตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 
4.22,S.D.=0.763) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.04,S.D.=0.755)          
มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.00,S.D.=0.948)  มีความโปร่ง
ในและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 3.90,S.D.=0.909) มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.78,S.D.=0.708) และมีส่วน
ร่วมน้อยสุด คือ การรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย( x ) = 
3.71,S.D.=0.728)    
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5.4  การอภิปรายผล 
             จากการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น พบว่า  
ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนขุดสระนํ้าขนาดเล็กในไร่นามีความพึงพอใจมาก  ทําให้เกษตรกรมีแหล่งนํ้าใช้ใน
การเกษตรในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วง และบริเวณคันคูสระน้ําเกษตรกรยังสามารถปลูกพืชผักสวนครัว ไว้กินในครัวเรือน 
ซึ่งพันธ์ุพืชที่ใช้ปลูกเป็นการปลูกพืชระยะสั้น เช่น ผักกะหล่ํา พริก มะเขือ แตง ถั่ว มะละกอ ฯลฯ รวมทั้งผลผลิต
ต่างๆ สามารถให้ผลผลิตได้เร็ว  มีนํ้าเพียงพอสําหรับอุปโภค บริโภคได้ และยังเป็นการเรียนรู้วิธีการปลูกพืชตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยแก้แก้ปัญหาในครัวเรือนได้ เป็นการลด
รายจ่ายในครัวเรือน จากการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่ของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เกิดจากความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน ที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแหล่งนํ้าสาธารณะ สําหรับไว้อุปโภค บริโภค จากผู้นําชุมชน 
ผู้นําท้องถิ่นในการเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน และหน่วยงานภาครัฐที่ร่วม
ดําเนินการ เพราะการมีส่วนร่วมน้ันเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับต้ังแต่องค์กรชุมชน จนถึงการพัฒนา
ระดับประเทศต้องใช้มติของภาคประชาชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ทั้งน้ี  ผลจากการร่วมกันคิด 
ร่วมกันทํา นําไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าต่องบประมาณในการดําเนินการ ซึ่งประชาชนเป็นผู้รับ
ประโยชน์มีความพึงพอใจจากโครงการขุดสระนํ้าในครั้งน้ี  การลงทุนในลักษณะที่ต้องการจะประเมินหาว่าทําให้
มูลค่ากิจการเพ่ิมขึ้นหรือไม่เช่นน้ี เป็นการวิเคราะห์หาผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินอาจจะมองไม่
เห็นมาก เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว  อาจจะปรากฏว่าให้ผลตอบแทนทางการเงินไม่มาก แต่ใน
มุมของการเพ่ิมมูลค่าของกิจการ โครงการลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่า เพราะทําให้ประชาชนอาจทําการปลูกผัก เลี้ยง
ปลา กบ ไว้กินในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตร เพ่ือที่จะมี
การเรียนรู้ต่อยอดอาชีพและพัฒนาด้านการเกษตรได้หลากหลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ถ้าคนใน
ชุมชน/หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง คนในชุมชนได้เรียนรู้ ปฏิบัติ ด้านการทําเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  
หรือผลประโยชน์จะก่อเกิดต่อสังคมชุมชน ประเทศมากกว่า  
    การติดตามและประเมินผลการขุดสระนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยแนวทางการดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ในนํ้า เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ บนคันคูสระน้ําปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งจากการติดตามและ
ประเมินผลการขุดสระนํ้าในครั้งน้ี พบว่า เกษตรกรได้ต่อยอดจากการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดําเนินการขุด
สระนํ้าให้ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการสูบนํ้าขึ้นมาปล่อยลงสระนํ้า ทําให้นํ้าในสระมี
ปริมาณมาก เพียงพอสําหรับการสูบนํ้าขึ้นมาทําการเกษตร ปลูกพืชผักช่วงฤดูแล้ง หรือจะเป็นฤดูฝน ก็ไม่เป็น
อุปสรรคในการทําการเกษตรของเกษตรกร การดําเนินงานดังกล่าว ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เข้ามาบูรณาการ
ร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ ซึ่งมีอาชีพเกษตรเป็นส่วนมาก ทํางานร่วมกันภาครัฐ จัดหางบประมาณมาให้เกษตรกร และ
เกษตรนําผลการดําเนินงานดังกล่าวมาต่อยอดให้เพ่ือให้การดําเนินชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองและชุมชนมีความเข้มแข็งตลอดไป 

 
5.5  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ยังต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน ในการเข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิธีการตลาดโดยการขยายเครือข่าย
ให้มีตลาดกลางในการขายสินค้าให้มากย่ิงขึ้น 
                1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
และเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวอีกทางหน่ึง 
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       1.3  หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ควรจัดหาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ หรือขุดลอกลําคลอง  หนองนํ้า ลําห้วย   
มีสภาพต้ืนเขิน เพ่ือจะได้เอาไว้รองรับนํ้าในช่วงฤดูฝน เป็นสถานที่เก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

       2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการดําเนนิการในคร้ังต่อไป 
                  1) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีอาชีพเสริมในครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับ
ประชาชนให้ครอบคลุม ทุกอําเภอ  ในจังหวัดขอนแก่น และควรจัดสรรงบประมาณเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละอาชีพ   

       2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ 
ด้าน  เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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แบบสอบถามโครงการขุดสระน้าํขนาดเลก็ในพืน้ที่จังหวัดขอนแกน่ 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่   
------------------------------------------ 

 
วัตถุประสงค ์
          1. เพ่ือทราบถึงผลสาํเร็จความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
 2. เพ่ือต้องการทราบถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็ก   

3. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการดําเนินโครงการ และให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงสาํหรับผู้บริหารในการ   
    บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
  

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
    
1.   เพศ   ชาย    หญิง 
 
2.   อายุ    ตํ่ากว่า  20  ปี    21 – 30  ปี           31 - 40 ปี 
      

                        41 – 50 ปี             51 – 60 ปี             61  ปีขึน้ไป 
 
 
3. สถานภาพ     ประชาชนทั่วไป    ข้าราช/เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    

                     ผู้นําชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน      อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 
 
 

4. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น         มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 
       

                         อนุปริญญา/เทียบเท่า  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อ่ืนๆ(ระบุ)......................  
 
 

5.อาชีพหลัก     เกษตรกร    รับจ้างทั่วไป   ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย     ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
       

                     พนักงานเอกชน     นักเรียน/นักศึกษา         อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 
 
 

6.รายได้ครัวเรือน ตํ่ากว่า 5,000 บาท/ปี ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/ปี ระหว่าง 10,001-30,000 บาท/ปี  
       

                        ระหว่าง 30,001- 50,000 บาท/ปี     50,000  บาทข้ึนไป              
 
 

/มีต่อด้านหลัง.......... 
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานของโครงการ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

1 โครงการนี้ทําให้มีแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคให้เกษตรกรไว้ทําการเกษตร      
2 โครงการนี้เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการบริหารจัดการแหล่งน้ําสาธารณะ 

สําหรับไว้อุปโภค บริโภค  
     

3 โครงการนี้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดปี เช่น ปลูกผัก เลี้ยง
ปลา ฯลฯ  

     

4 โครงการนี้ทําให้เกษตรกรมีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรในภาวะฝนท้ิงช่วง      
5 โครงการนี้สร้างการเรียนรู้ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ได้อย่างเหมาะสม       

6 โครงการนี้ทําให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดอาชีพและพัฒนาในด้านการเกษตร       

7 โครงการนี้สร้างความเข้มแข็งให้ให้คนในชุมชนการทําเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน       
8 โครงการนี้ทําให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้       

9 โครงการนี้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนแหล่งน้ําในช่วงฤดูแล้ง      
10 โครงการนี้ทําให้เกษตรกรมีน้ําใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดท้ังปี       
11 โครงการใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว       
12 โครงการนี้ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน       
13 โครงการนี้มีประโยชน์กับประชาชนและมีความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีดําเนินการ      
14 โครงการนี้ส่งผลกระทบ ในการดํารงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน      
15 โดยภาพรวมท่านได้มีส่วนร่วมรับประโยชน์จากโครงการนี ้      

ส่วนท่ี 3     การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารโครงการ                                              

ลําดับที่ การมีส่วนร่วมในดา้นการบริหารโครงการ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม      
3 มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม      
4 มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ      
5 มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6 โครงการนี้คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับ      
7 โครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว      

                                                              

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ......................................................................................................................................................................... ………………  
…………………………………………………………………………………………………………………. .........................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..… 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ   ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6793 



 
 
 

ภาพกิจกรรม 
การติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระน้ำขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น (หลังดำเนินการ)  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 

การติดตามและประเมินผลโครงการขุดสระน้ําขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
 

………………………………………………. 
 

คณะที่ปรึกษา 
 
1.  ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2.  นายสิทธิกุล  ภูคําวงศ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3.  นางวัชราภรณ์  ผ่องใส   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4.  นายพิทักษช์น  ช่างเหลา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
5.  นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
6.  นายประสทิธ์ิ  อุดมธนะธีระ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  
1. นายประสิทธ์ิ  ทองแท่งไทย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ประธานกรรมการ     
2. นายตระกูล  เจรญิเช้ือ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   กรรมการ 
3. นายฉันท์ชัย  ชานนท ์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                  กรรมการ 
4. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                     กรรมการ 
5. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ            กรรมการ 
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น หวัหน้าส่วนราชการ                    กรรมการ 
7. นายประสิทธ์ิ  อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    กรรมการ 
8. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ 
9. ดร.มงคล  อตินุวรรตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
10. นายเพ็ชร    มูลป้อม  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ       กรรมการ/เลขานุการ  
 

คณะทํางาน 
 

1. นางสาวศิริวรรณ  สรุินทะ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น   คณะทํางาน 
2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 
3. นายอภิเดช สุระมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 
4. นายพงศ์พีระ  ศรีบุญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์   คณะทํางาน 
6. นางสาวศิริวรรณ  ตาหม่ืน พนักงานจ้างเหมาบริการ    คณะทํางาน 
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