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บทสรุปผู้บริหาร 
 การติดตามและประเมินโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยลงพ้ืนที่เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบไม่เจาะจง จากผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงที่ป่าชุมชนที่ดําเนินโครงการดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 99  คน  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหา      
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด – ตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ผลการติดตามและประเมินผล สรุปดังน้ี 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

      1.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน 99 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน  54 คน  (ร้อยละ 54.55)  
อายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 40.40)  สถานภาพเป็นประชาชนทั่วไป จํานวน  87 คน (ร้อยละ 87.88)  มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  จํานวน  44 คน (ร้อยละ 44.44)  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  จํานวน  68 คน(ร้อยละ 68.69)   
มีรายได้สูงสุดต่อครัวเรือนตํ่ากว่า 5,000  บาท/ปี จํานวน  37  คน (ร้อยละ 37.37)  

               1.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ (ระดับความพึงพอใจ) 
                     ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.27,S.D.=0.73) หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
85.40  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  การปลุก
จิตสํานึกให้คนในชุมชนรักและหวงแหนพ้ืนที่ป่าสาธารณะป่าชุมชนได้ มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 4.46,S.D.=0.625) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟ้ืนฟูรักษาระบบนิเวศน์ป่าไม้ให้สมบูรณ์  มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.35,S.D.=0.756)  
สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.32,S.D.=0.708) ส่งเสริมให้
รักเรียน เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดโครงการปลูกป่าชุมชนให้เพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย 
( x )= 4.31,S.D.=0.646)  โครงการน้ีมีประโยชน์สมควรดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.30,S.D.=0.643) 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ ป่าสาธารณะให้มีความสมบูรณ์ทําใ ห้ เ กิดประโยชน์ ต่อชุมชน  มีค่า เฉลี่ ย  ( x )=
4.29,S.D.=0.856) การประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
จํากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉลี่ย ( x )=4.24,S.D.=0.698)  การให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนได้อย่างย่ังยืน  มีค่าเฉลี่ย ( x )=4.22,S.D.=0.786) การให้
ความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชน ช่วยป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมได้ มีค่าเฉลี่ย ( x )=4.21,S.D.=0.742) 
โครงการน้ีสามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ( x )=4.20,S.D.=0.724) 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน มีค่าเฉล่ีย ( x )=
4.17,S.D.=0.829)  โครงการน้ีมีประโยชน์ มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ ดําเนินการ  มีค่าเฉ ล่ีย ( x )=
4.15,S.D.=0.757) และการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน เยาวชน ชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักในผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อนอย่างสม่ําเสมอ มีระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.14,S.D.=766) ซึ่งโดย
ภาพรวมทั้งหมดของโครงการในคร้ังน้ีประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.52,S.D.=592) 
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               1.3  การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการต่อผลการดําเนินงานโครงการ (ระดับการมีส่วนร่วม) 
            การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.26,S.D.=0.740) หรือคิดเป็นร้อยละ 85.20  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉล่ีย( x )= 4.48,S.D.=0.672) โครงการน้ีตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 4.30,S.D.=0.717) มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมมีค่าเฉล่ีย ( x )=4.23,S.D.=0.649) มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ มีค่าเฉล่ีย  ( x ) = 4.23,S.D.=0.776)  
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม ( x ) = 4.22,S.D.=0.746) มีการรายงานผล
จากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.18,S.D.=0.783) และมีความโปร่งใสและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับสุดท้าย 
มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.14,S.D.=0.752)    

 

2.  ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโครงการ  
     1.ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
    1) ควรดําเนินการรีบเร่งปลูกสร้างสวนป่า ในพ้ืนที่ที่ถูกทําลาย หรือ เป็นป่าเสื่อมโทรม เพ่ือให้ได้
ผลผลิตไว้ใช้ในอนาคต ช่วยป้องกันการพังทลาย และให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ 

  2)  ควรพัฒนาเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกป่าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  ให้เป็นป่าเศรษฐกิจให้มีความหลากหลาย 
สําหรับชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง เพ่ือเอาไว้เป็นที่ศึกษาดูงานสําหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ นําไปขยายผลให้
กว้างขวางออกไปให้ครอบคลุมทุกอําเภอ เพ่ือจัดทําเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอําเภอ 

  3) ควรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แหล่งอาหาร
ที่หลากหลาย  ให้ประชาชน เยาวชน เห็นคุณค่าและตระหนัก ในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบจากการ
ทํากิจกรรม ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้สึกรับผิดชอบ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาการสร้างจิตสํานึกกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
            2. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา  
     1) ควรบูรณาการกับส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพ้ืนที่ป่าชุมชน 
รีบเร่งปลูกสร้างสวนป่า ในพ้ืนที่ที่ถูกทําลาย หรือ เป็นป่าเสื่อมโทรม เพ่ือให้ได้ผลผลิตไว้ใช้ในอนาคต  
                        2)  ส่งเสริมการให้การศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมป่า โดยเน้นให้เยาวชน ได้รู้จักธรรมชาติที่อยู่
รอบตัวมนุษย์อย่างแท้จริง โดยให้มีการศึกษาถึง นิเวศวิทยา และความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ทําให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ ที่มคีุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ ในการพัฒนา 
                        3) ส่งเสริมให้มกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้เอ้ือต่อสิ่งแวดล้อมดํารงชีวิต โดยสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ซึ่งการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ที่เอ้ือต่อสิ่งแวดล้อมน้ี จะเป็นการสร้างจิตสํานึกทําให้มีการดํารงชีวิต      
โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ 
                      4) เน้นการจัดกิจกรรม แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการให้ความรู้ เทคนิค ขั้นตอน เก่ียวกับ   
“คนกับป่าอยู่อย่างไรให้มีความสุข”   
     5)  แนวทางการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการอนุรักษ์ป่าโดยให้คนในชุมชนมีจิตอาสา
ดูแล ปกป้อง  เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในการดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของป่า
ของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 
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บทที่  1 
 
 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

      การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา ได้ช้ีให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูก
นําไปใช้อย่างสิ้นเปลือง  จากแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ความ
ตอนหน่ึงว่า “ถ้าเราสามารถร่วมกันจัดการระบบได้ดี คนกับป่าจะอยู่ร่วมกันได้ โดย ไม่ต้องทําลายซึ่งกันและกันและ
แผ่นดินที่เสื่อมโทรมผืนน้ีจะกลับมาเป็นประโยชน์มหาศาลแก่พวกเรา” หลายหน่วยงานได้น้อมรับแนวพระราชดําริ
เก่ียวกับการพัฒนาป่าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน  ในการดําเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ป่า
ไม้และสิ่งแวดล้อม และทรงมีพระราชดําริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และทรงให้รวบรวมพืชพันธ์ุไม้ทั่วประเทศปลูกไว้ใน
สวนจิตรดา การสร้างจิตสํานึกในการในการอนุรักษ์ป่า แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ให้กับเยาวชน บุคคลทั่วไป 
โดยเฉพาะนักเรียน/นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา ให้มีความเข้าใจตระหนักในความสําคัญเกิดความปลื้มปิติ และ
สํานึกที่จะร่วมใจกันอนุรักษ์ป่าไม้ของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจําชาติสืบไป เมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไป ประโยชน์ที่เคยได้รับจากป่าไม้อาจแปรไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการของสังคมและ
ผู้บริโภค  ดังโครงการราษฎรอาสมสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ได้ดําเนินการตามโครงการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจและมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด   มีภารกิจที่จะต้องดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฯ ที่มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน
ราชการเอกชนฯลฯ   
                ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการมี
ความสําคัญต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารนําผลการประเมินมา
ใช้เป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงาน ต้ังแต่เริ่มต้นการดําเนินการ ระหว่าง
ดําเนินการและหลังดําเนินการ  ดังน้ัน ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ 
จึงได้จัดทําโครงการตรวจติดตามและประเมินผลตามโครงการดังกล่าว  
 

1.2  วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
  1. เพ่ือปลุกจติสํานึกให้กับผูนํ้าชุมชน เยาวชน คนในชุมชนรู้จักอนุรักษ์และหวงแหนป่าไม้   
  2. เพ่ือทราบผลกระทบ ประโยชน์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้   
  3. เพ่ือทราบถึงการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน เยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันดูแลป่าไม้  
  4. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  5. เพ่ือเป็นขอ้มูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่นในการดําเนินการครั้งต่อไป 
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1.3  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
                1) ประชากร คอื ผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถิ่น ประชาชนบุคคลทั่วไป และผูท้ี่เก่ียวข้องในเขตพ้ืนที่ดําเนิน
โครงการ        
      2) ขอบเขตพ้ืนที่ คือ  พ้ืนที่สวนป่าในเขตพ้ืนที่ อําเภอนํ้าพอง, อําเภอภูผาม่าน, อําเภอกระนวน, 
อําเภอเวียงเก่า, อําเภอมัญจาคีรี และอําเภอแวงใหญ ่
               3) ในเชิงระยะเวลา  คือ ทําการติดตามและประเมินผลโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)   
ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ - สิงหาคม  2563 
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1) ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไปมีจิตสํานึกรักและหวงแหนป่าไม้  
     2) ทราบประโยชน์ ผลกระทบ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 
     3)  ทราบผลถึงการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในการร่วมกันดูแลป่าไม ้
     4) ทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

                 5) ผลของการติดตามและประเมินผลโครงการ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปประยุกต์               
ใช้ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
 

1.5  นิยามศพัท์ 
 

               1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล 
เทศบาล กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษาน้ี หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

2) โครงการตามข้อบัญญัติ  หมายถึง  โครงการที่ผ่านคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นพิจารณาและผ่านสภาท้องถิ่นและ ประกาศเป็นข้อบัญญัติประจําปีงบประมาณ 2562 น้ีเท่าน้ัน 

      3) การมีส่วนร่วม  หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ตระหนักรู้ รับรู้          
มีโอกาสเข้ามาแสดงบทบาท ทัศนคติ  และความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจใน
การแก้ปัญหาชุมชนของตนเอง   
       4) ประชากร  หมายถึง  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมูบ้่านใกล้บริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชน ป่าสาธารณะ
ประโยชน์  ในเขตอําเภอนํ้าพอง อําเภอกระนวน อําเภอเวียงเก่า อําเภอมัญจาคีร ีและอําเภอแวงใหญ ่
      5) กลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง ผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถิ่น ประชาชนบุคคลท่ัวไป ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ป่า 
              6) ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความพึงพอใจ ตามทัศนคติ   ความคิดเห็น  ความรู้สกึนึกคิดของ
ประชากรที่ได้จากการสัมภาษณ์ประชากรในพ้ืนที   
             7) การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดําเนิน
โครงการ  และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการน้ันอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง
แก้ไขโครงการน้ันเพ่ือการดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการน้ัน 
       8) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม
โครงการน้ีเท่าน้ัน 
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บทที่ 2 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

                    การติดตามและประเมินผลโครงการราษฎรอาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในครั้งน้ี  เพ่ือต้องการทราบการปลุกจิตสํานึกรักและหวงแหนป่า 
ประโยชน์ที่ได้รับในการอนุรักษ์ป่าไม้ และการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไป และทราบผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือนํามา
เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังต่อไปน้ี 
                 1. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
        2. แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
        3. แนวคิดเก่ียวองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      4. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
      5. แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6. แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 

     
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
            (1)   ความหมายของการมีส่วนร่วม 
                      ทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์ (2527) ให้คําจํากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง การ      
ที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุม การใช้และกระจายทรัพยากร 
และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็นอย่าง
สมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกสังคม 
                      ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการ          
ที่รัฐบาลทําการส่งเสริม ชักนํา สนับสนุน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มชนสมาคม 
มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง
รวมกัน 
                   ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง การ          
ที่ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้อง โดยการใช้ความพยายามหรือใช้ทรัพยากรบางอย่างส่วนตนในกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่การพัฒนา
ของชุมชน 
                    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  ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบ    
ในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพ้ืนที่   
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   (2)  ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ทัศนีย์  ไทยาภิรมย์ (2526) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ร่วมคิด : สภาพปัญหาที่มีอยู่ และสาเหตุปัญหา 
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
ประชาชนท่ีเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ในการดําเนินการพัฒนาช่วยเหลือ  
สนับสนุนทําประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการร่วม               
รับผลประโยชน์  และร่วมประเมินผล  เพ่ือให้เกิดการยอมรับ  และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกันทุกฝ่าย 
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   (4)  เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วม   มี  3  ประการ คือ 
         1. ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัคร

ใจ การถูกบังคับให้เข้าร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
                    2. ต้องมีความเสมอภาคบุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืน  

         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 
  2.2.1 ความหมายของการปกครองท้องท้องถ่ิน 

    จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น  ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายไว้หลาย
ความหมายซึ่งส่วนใหญ่จะมหีลักการสําคญัที่คล้ายกัน  ดังน้ี   
     อุทัย หิรัญโต ( 2523 )   ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่า   การปกครองท่ีรัฐบาลมอบ
อํานาจให้ประชาชน ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงจัดการปกครองและดําเนินการ บางอย่าง โดยดําเนินการกันเอง เพ่ือ
บําบัดความต้องการของตน การบริหารงานของทอ้งถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชนเลือกต้ังขึ้นมา
ทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งน้ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาได้ไม่เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐทําให้เกิดขึ้น  
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 ประหยัด   หงษ์ทองคํา (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า  การปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Government) เป็น
รูปแบบการปกครองท่ีเกิดจากระบบการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) จากส่วนกลางไปยังส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือวัตถุประสงค์ในอันที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ปกครองท้องถิ่นตนเอง  เพ่ือสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 

 ชูวงศ์   ฉายะบุตร (2539) อ้างอิงมาจาก Daniel Wit ( 1967) การปกครองท้องถิ่น  หมายถึงการ
ปกครองที่รัฐบาลกลาง  ให้อํานาจ หรือกระจายอํานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชน        
ในท้องถิ่นได้มีอํานาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด  หรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่า       
ถ้าอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่น ก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน          
โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังน้ัน การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมี องค์กรของตนเอง อันเกิด
จากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลางโดยองค์กรน้ันมิได้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลาง 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   หากมีอํานาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต  หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นน้ัน ก็จะกลายสภาพเป็น รัฐอธิปไตยเอง  เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐบาล  อํานาจของท้องถิ่นน้ีมี
ขอบเขต  ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นน้ัน 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 
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 2.2.2 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  
  2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เน่ืองจากประเทศมีขนาด
กว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่
อย่างเดียว  อาจไม่ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่น ที่มีประชาชนในท้องถิ่นเป็น
ผู้บริหารเท่าน่ันจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการน้ันได้ 
  3. เพ่ือความประหยัด  โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ต่างไปด้วย  การจัดต้ังหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจําเป็น โดยให้อํานาจหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร  ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่นทําให้
ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล  ที่จะต้องจ่ายให้กับท้อง ถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรรเงิน
งบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเง่ือนไขที่กําหนดไว้อย่างรอบคอบ 
  4. เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การปกครองตนเอง  ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับ
เลือกต้ังเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
แก่ประชาชนจากการท่ีการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในหรือ ฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันน้ีมีส่วนในการส่งเสริม การเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 
 

 2.2.3 ความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
         จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัติประสงค์ทางการปกครองของรัฐในอัน
ที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน  โดยยึดหลักการกระจายอํานาจปกครอง  และเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  ความสําคัญของการปกครอง
ท้องถิ่นจึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 
  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  การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะ
ได้รับเลือกต้ังมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องฟังเสียง ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ 



รายงานการติดตามประเมินผลโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2563 
 

8

(Referendum) ให้ประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะทําให้ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญ      
ของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน               
(อนันต์ อนันตกูล, 2521) 
  นอกจากน้ี  การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการกระจายอํานาจ
ไปในระดับ ตํ่าสุด คือ รากหญ้า (Grass roots)  ซึ่งเป็นฐานเสริมสําคัญย่ิงของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยมีหลายองค์ประกอบ แต่องค์ประกอบสําคัญย่ิงยวด
อันหน่ึง ก็คือการขาดรากฐานในท้องถิ่น(ลิขิต  ธีรเวคิน, 2525) 
  3.  การปกครองท้องถิ่น  เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักการสําคัญของการกระจาย
อํานาจการปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระ ของรัฐบาลเนื่องจากความจําเป็นบางประการ 
ดังน้ี (ชูวงศ์  ฉายะบุตร, 2539) 
       3 .1 ภารกิจของรัฐบาลมีอ ยู่อย่างกว้างขวาง  นับวันจะขยายเ พ่ิมขึ้น  ซึ่ งจะเห็นไ ด้               
จากงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง 
       3.2  รัฐบาลมิอาจจะดําเนินการในการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ทั่วถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือจัดบริการโครงการ        
ในท้องถิ่นโดยรูปแบบที่เหมือนกัน  ย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุด ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าผู้ซึ่ง ไม่อยู่
ในท้องถิ่นน้ัน ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมท่ีจะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นน้ันมากที่สุด 
       3.3  กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นน้ัน  ไม่เก่ียวพันกับท้องถิ่นอ่ืน และไม่มีส่วน       
ได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดําเนินการเอง 
 

    ดังน้ัน  หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลจะต้องรับภาระดําเนินการทุกอย่าง และ
ไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่  รวมทั้งจะต้องดําเนินการเฉพาะท้องถิ่นน้ัน ไม่เก่ียวกันกับ
ท้องถิ่นอ่ืน หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการเองแล้ว ภาระของรัฐบาลก็จะ ผ่อนคลายไป รัฐบาลจะ
มีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จําเป็นเท่าน้ัน เพ่ือให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการดําเนินงานย่ิงขึ้น 
    การแบ่งเบาภาระทําให้รัฐบาลมีเวลาที่จะดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ หรือกิจการใหญ่ระดับชาติ
อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ความคับคั่งของภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่รวมอยู่ส่วนกลาง จะลดน้อยลง 
ความคล่องตัวในการดําเนินงานของส่วนกลางจะมีมากขึ้น 
  4. การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชนความต้องการ และปัญหาย่อม
ต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็น ผู้รู้ถึง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี  การบริหารงานจึงจะเป็น ไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ    
ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเร่ืองขออนุมัติ ไปยังส่วนเหนือขึ้นไป ท้องถิ่น จะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่นน่ันเอง  
ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น 
  5.  การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นําทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต  
ผู้ นําหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกต้ัง การสนับสนุน              
จากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ ดี ต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทาง              
การบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย ในประเทศไทย ผู้ นําทางการเมืองที่มี ช่ือเสียง ล้วนแต่มีผลงานจากการ            
เป็นนายกเทศมนตรี หรือผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อน จนสามารถประสบความสําเร็จเป็นนักการเมืองที่มีช่ือเสียงใน
ระดับชาติ 
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  6.  การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงพาตนเอง การ
ปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให้เกิดการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเอง ทั้งทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  และสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบท  ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหน่ึง คือ การมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่  ซึ่งการพัฒนาชนบทท่ีสัมฤทธ์ิผลน้ัน  จะต้องมาจาการริเริ่มช่วยตนเอง             
ของท้องถิ่น ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระ ในการปกครองตนเอง             
ซึ่งต้องมาจากการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง 
 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

          2.3.1  ประวัติและความเป็นมาขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช   
2476  พระราชบัญญัติน้ีมี  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1 ว่าด้วยเรื่องเทศบาล และส่วนที่  2 ว่าด้วยเร่ืองสภาจังหวัด    
การจัดต้ังสภาจังหวัดในครั้งแรกน้ีได้กําหนดให้ประชาชนเลือกต้ังผู้แทนของตนเข้ามาเป็นสมาชิกโดยให้สมาชิกสภา
จังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาปี 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 ทําหน้าที่เป็นฝ่าย
บริหาร และกําหนดให้สภาจังหวัดซึ่งประชาชนเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาจังหวัดเป็นสภา
นิติบัญญัติ มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และนอกจากน้ันยังมีอํานาจหน้าที่สอบถามการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดด้วย บทบาทหน้าที่ที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อมา พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุงบทบาทอํานาจหน้าที่และโครงสร้าง
การบริหารงานใหม่จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่คือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และในปี พ.ศ. 2542 ก็มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกคร้ังจนถึงปัจจุบัน 
 

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

จากทุกอําเภอและก่ิงอําเภอรวมกัน  ทําหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือการออกข้อบัญญัติงบประมาณ   
การกําหนดนโยบาย  การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตาม      
มติของสภา สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จะมีได้มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับจํานวน
ประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ปีสุดท้ายที่มีการเลือกต้ัง คือ ในจังหวัดที่มีราษฎรไม่เกิน ห้าแสนคน มีได้  24 คน      
มีราษฎรต้ังแต่ห้าแสนคนไม่เกินหน่ึงล้านคน  มีได้ 30 คน มีราษฎรต้ังแต่หน่ึงล้านคนไม่เกิน หน่ึงล้านห้าแสนคน      
มีได้  36 คน  มีราษฎรต้ังแต่หนึ่งล้านห้าแสนคนไม่เกินสองล้านคน มีได้  42 คน และมีราษฎรต้ังแต่สองล้านคน    
ขึ้นไป  มีได้ 48  คน ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 9 โดยจะอยู่   
ในวาระคราวละ 4 ปี 

 2. ฝ่ายบริหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ ประชาชน 
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2546 (เดิมมาจากการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดด้วยกัน) และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ัง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นเป็น     
คณะผู้บริหารสําหรับจํานวนที่จะแต่งต้ังได้น้ันให้ถือจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเกณฑ์         
คือ  จังหวัดใดที่มีสมาชิกย่ีสิบสี่คนหรือ  สามสิบคน  แต่งต้ังได้  2  คนจังหวัดใด ที่มีสมาชิกสามสิบหกคนหรือสี่สิบ
สองคน  แต่งต้ังได้  3  คน  และจังหวัดใดที่มีสมาชิกสี่สิบแปดคน  แต่งต้ังได้  4  คนตามลําดับ ซึ่งได้กําหนดไว้     
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ตาม  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 35 ทั้งน้ี มีหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล เพ่ือความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและ
ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 
 

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 



รายงานการติดตามประเมินผลโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2563 
 

11

   9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
      10)  การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
      11)  การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม 
      12)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
      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 หรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
     27)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
     28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจและ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     29)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

2.3.4 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน                    
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  พ.ศ. 2550 หมวดที่  14 มาตราที่ 281 - 290  การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ท้องถิ่น  มีอิสระในการปกครองตนเอง เพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดนโยบาย การปกครองการบริหาร การบริหารบุคคล
การเงินและการคลัง  และการมีอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ดังน้ัน การที่จะให้
เจตนารมณ์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลในทางปฏิบัติและเกิดการพัฒนาการกระจายอํานาจเพ่ิมขึ้นในท้องถิ่น
อย่างต่อเน่ืองรัฐธรรมนูญกําหนดให้มีกฎหมายกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่บํารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  จัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพ ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการจัดการบริการสาธารณะเพ่ือไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยหรือเพิกเฉยต่อ
งานด้านสังคม  และคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐธรรมนูญ หมวดที่ 14 ที่ว่าด้วย  การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็น
พันธะสัญญารับมอบให้แก่ประชาชน โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
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การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงเป็นกลไกทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเพ่ือการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับน้ีจึงมีความสําคัญ และมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่  116 ตอนที่  114  ก วันที่  17 
พฤศจิกายน 2542  โดยมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรรับผิดชอบ
การดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ  
  

2.3.5  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  และมคีณะกรรมการประจําสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด รวม  14  คณะได้แก่ 
          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 
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โครงสร้างและอัตรากําลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  

 
  

         ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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ตารางแสดงอัตรากําลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ข้อมูล ณ วันที่  5  สิงหาคม 2563 

 

ท่ี ส่วนราชการ 
จํานวนอัตรากําลัง 

ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนักงาน
จ้างผู้ 

เชี่ยวชาญ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม
ปฏิบัติงาน 

1 ผู้บริหาร 2 - - - - 2 
2 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 
29 3 - 27 29 88 

3 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

11 1 - 6 - 18 

4 กองแผนและงบประมาณ 22 - - 8 - 30 
5 กองคลัง 30 - - 10 - 40 
6 กองช่าง 71 6 - 44 - 121 
7 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 27 - - 97 24 148 
8 กองกิจการขนส่ง 15 - - 32 15 62 
9 กองพัสดุและทรัพย์สิน 21 - - 8 - 29 
10 หน่วยตรวจสอบภายใน 7 - - 1 - 8 
11 กองการเจ้าหน้าท่ี 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 :  กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น   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 กระบวนการท่ี
ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญ
ของการบริหารงานเชิงระบบ 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)    การ
ติดตามและการประเมินผล(Evaluation) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารโครงการ ดังแสดงในภาพ 

  แผนภาพที่ 2   ภาพแสดงการบริหารโครงการ 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผน การติดตามและการปฏิบัติ

บรรลุวัตถุประสงค์ 
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2.5  แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                 2.5.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง 
อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเส่ือมโทรมมากขึ้น ดังน้ันการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย 

การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระทําได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังน้ี 
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคลองค์กรและ

ระดับประเทศ ที่สําคญั คือ 
            1) การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจําเป็น เพ่ือให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สดุ 
            2) การนํากลับมาใช้ซํ้าอีก สิ่งของบางอย่างเม่ือมีการใช้แล้วครั้งหน่ึงสามารถที่จะนํามาใช้ซ้ําได้

อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะนํามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การนํา
กระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือทําเป็นกระดาษแข็ง เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร
และการทําลายสิ่งแวดล้อมได้ 

            3) การบูรณซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชํารุดได้ เพราะฉะน้ันถ้ามี
การบูรณะซ่อมแซม ทําให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก 

           4) การบําบัดและการฟ้ืนฟู เป็นวิธีการท่ีจะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบําบัด
ก่อน เช่น การบําบัดนํ้าเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 
ส่วนการฟ้ืนฟูเป็นการรื้อฟ้ืนธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่าชายเลน เพ่ือฟ้ืนฟูความ สมดุลของป่าชาย
เลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 

            5) การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เช้ือเพลิง การ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น 

            6) การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูก
ทําลาย เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่นํ้า คูคลอง การจัดทําแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น 

 2.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถทําได้หลายวิธี ดังน้ี 
            1) การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดนสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถทําได้ทุกระดับอายุ  ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ต่างๆ  และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเป็นในการอนุรักษ์  เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 

            2) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดต้ังกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ พลัง
ความคิด ด้วยจิตสํานึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุ้มครอง
สัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น 
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            3) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม 
ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ใน
การปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

            4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการ
วางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ 
การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและย่ังยืน เป็นต้น 

            5) การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระยะสันและระยะยาว เพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องยึดถือและนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง
การเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

       2.5.2 หลักการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

          การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและได้รบัประโยชน์สูงสุด ควรคํานึงถึงหลักต่อไปน้ี 
                1. การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนควบคู่กันไป เพราะ 
ทรัพยากรธรรมชาติต่างก็มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างแยกไม่ได้ 
                2. การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ต้องเช่ือมโยงกับการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กันไป 
               3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทัง้ประชาชนในเมือง ในชนบท และผู้บริหาร  
ทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา โดนเริ่มต้นที่ตนเองและท้องถิ่นของตน 
ร่วมมือกันทั้งภายในประเทศและทั้งโลก 
               4. ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของทรัพยากรธรรมชาติ 
ดังน้ันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นการทําลายมรดกและอนาคตของชาติด้วย 
               5. ประเทศมหาอํานาจที่เจริญทางด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเป็นจํานวนมาก 
เพ่ือใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังน้ันประเทศที่กําลงัพัฒนาทั้งหลายจึงต้องช่วยกันป้องกันการ 
แสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอํานาจ 
               6. มนุษย์สามารถนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ แต่การจัดการน้ันไม่ควร 
มุ่งเพียงเพ่ือการอยู่ดีกินดีเท่าน้ัน ต้องคํานึงถึงผลดีทางด้านจิตใจด้วย 
               7. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งน้ัน จําเป็นต้องมีความรู้ในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติที่จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกแง่ทุกมุม ทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยคํานึงถึงการสูญเปล่าอันเกิดจากการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 
               8. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งประโยชน์และการทําให้ 
อยู่ในสภาพที่เพ่ิมทั้งทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าทีท่ําได้ รวมทั้งจะต้องตระหนักเสมอว่า การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

               9. ต้องรักษาทรัพยากรท่ีทดแทนได้ โดยให้มอัีตราการผลิตเท่ากับอัตราการใช้หรืออัตราการเกิดเท่ากับอัตรา 
การตายเป็นอย่างน้อย 
              10. หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิต และการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพยายาม 
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ค้นคว้าสิ่งใหมม่าใช้ทดแทน 
              11. ให้การศึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงความสําคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรับวิธีการในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ัน ศิริพรต ผลสิทธ์ุ (2531 : 196-197) ได้เสนอวิธีการไว้ดังน้ี 

               1. การถนอมเป็นการรักษาทรพัยากรธรรมชาติทั้งปริมาณและคุณภาพให้มีอยู่นานที่สุดโดยพยายาม 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกจับปลาที่มีขนาดโตมาใช้ในการบริโภค ไม่จับปลาที่มีขนาด 
เล็กเกินไปเพ่ือให้ปลาเหล่าน้ันได้มีโอกาสโตข้ึนมาแทนปลาที่ถูกจับไปบริโภคแล้ว 
               2. การบูรณะซ่อมแซมเป็นการบุรณะซ่อมแวมทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดความเสียหายให้มีสภาพเหมือน 
เดิมหรือเกือบเท่าเดิม บางครั้งอาจเรียกว่าพัฒนาการได้ เช่น ป่าไม้ถูกทําลายหมดไป ควรมีการปลูกป่าขึ้นมาทดแทน 
จะทําให้มีพ้ืนทีบ่ริเวณน้ันกลับคืนเป็นป่าไม้อีกคร้ังหน่ึง 
               3. การปรบัปรงุและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการนําแร่โลหะประเภทต่าง ๆ มาถลงุแล้วนําไป 
สร้างเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่มนุษย์เรามากย่ิงขึ้น 
               4. การนาํมาใช้ใหม่ เป็นการนาํทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แลว้มาใช้ใหม่ เช่น เศษเหล็ก สามารถ 
นํากลับมาหลอมแล้วแปรสภาพสําหรับการใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 
               5. การใชส้ิ่งอ่ืนทดแทนเป็นการนําเอาทรัพยากรอย่างอ่ืนที่มีมากกว่า หรือหาง่ายกว่า มาใช้ทดแทน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่หายากหรือกําลังขาดแคลน เช่น นําพลาสติกมาใช้แทนโลหะในบางส่วนของเคร่ืองจักรหรือ 
ยานพาหนะ 
               6. การสํารวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติมเพ่ือเตรียมไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น การสํารวจ 
แหล่งนํ้ามันในอ่าวไทย ทําให้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นจํานวนมาก สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและ 
ในระยะยาวอีกทั้งช่วยลดปริมาณการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่าง 
               7. การประดิษฐ์ของเทียมขึน้มาใช ้ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดอ่ืน ๆ 
ที่นิยมใช้กันของเทียมที่ผลิตขึน้มา เช่น ยางเทียม ผ้าเทียม และผ้าไหมเทยีม เป็นต้น 
               8. การเผยแพรค่วามรู้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ และรัฐควรมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยการวางแผนจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม 
               9. การจัดต้ังสมาคม เป็นการจัดต้ังสมาคมหรือชมรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           2.5.3 แนวทางการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
               การเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว (Exponential) ทําให้มีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้สนองความ
ต้องการในการดํารงชีวิตมากย่ิงขึ้นทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งบางคร้ังเกินความจําเป็น จนทาํให้ระบบนิเวศ
ต่าง ๆ เสียสมดุล ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างเสื่อมโทรม ร่อยหรอหรอืเกิดการเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถเอ้ือ
ประโยชน์ได้เช่นเดิม จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องหาวิธีการ หรือมาตรการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสมและมีเหตุผลเพียงพอ ทั้งน้ีรวมไปถึงการควบคุมขนาดประชากรโลกให้มคีวามเหมาะสมกับทรัพยากรของ
โลก ขณะเดียวกันก็ต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติตามหัวข้อที่ 3.1.3น้ัน  
ควรเน้นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ 1 และ2 โดยมีมาตรการท่ีทําใหส้ามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไปทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ สว่นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ 3 และ 4 ควรใช้กันอย่างประหยัดและเหมาะสม ทรพัยากรธรรมชาติ
ที่ใช้แล้วหมดสิน้ไปควรใช้อย่างประหยัดที่สุด 
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            2.5.4 แนวคิดการพัฒนาแบบย่ังยืน(Sustainable Development-S.D.) 
                WCED World Commission on Environment and Development ได้ให้ความหมายของ การ
พัฒนาแบบย่ังยืนไว้ว่า เป็นการพัฒนา ที่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการข้ันพ้ืนฐาน ของคนในรุ่นปัจจุบัน เช่น 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยฯลฯ โดยไม่ทําให้ ความสามารถ ในการตอบสนอง ความต้องการ
ดังกล่าว ของคนรุ่นต่อไปต้องเสียไป ("Development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of Future generation to meet their own needs")ซึ่งเพ่ือพิจารณาแล้วจะเห็นว่า 
S.D เป็นเรื่องเก่ียวข้อง กับความเท่าเทียมกัน ของคนในปัจจุบันรุ่นเดียวกัน และความเท่าเทียมกันของคนระหว่างรุ่น
ปัจจุบัน และรุน่ต่อไป เป็นความเท่าเทียมกัน ที่มุ่งให้เกิดความยุติธรรมในการกระจายความม่ังคั่ง (รายได้) และการ
ให้ทรัพยากร ตลอดจนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมโดย S.D. จะเกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ของระบบ  3  ระบบ คือ 
ระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม มีเป้าหมายคอื การทําให้บรรลุเป้าหมายทัง้ 3 ระบบน้ีให้
มากที่สุด เพ่ือให้มีความเจริญเติบโต พร้อมกันจากคนในรุ่นปัจจุบัน และมคีวามย่ังยืน ไปจนถึงลูกหลานในอนาคต 

          2 . 5 . 5  แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ เ พื่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม   ค ว ร มี ดั ง น้ี 
               1. การให้การศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ผู้เรียน ได้รู้จักธรรมชาติ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์อย่าง
แท้จริง โดยให้มีการศึกษาถึง นิเวศวิทยา และความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความรู้จริง ใน
การดํารงชีวิต ให้ผสมกลมกลืน กับธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ ได้มุ่งสอน โดยยึดหลักศาสนา โดยสอนให้คนมีชีวิต ความ
เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ทําลายชีวิตอ่ืน ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติด้วยกัน พิจารณาถึง ความเป็นไปตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ 
ยอมรับความเป็นจริง ของธรรมชาติ และยอมรับความจริงน้ัน โดยไม่ฝืนธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ อย่าง
สิ้นเปลืองน้อยที่สุด ทําให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการ ของสังคมและประเทศชาติ ในการพัฒนา 
               2. การสร้างจิตสํานึกแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการทําให้บุคคล เห็นคุณค่าและตระหนัก       
ในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบจากการทํากิจกรรม ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้สึก  
รับผิดชอบ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา การสร้างจิตสํานึก โดยการให้การศึกษา เก่ียวกับ
สิ่ งแวดล้อม  จะเ ป็น พ้ืนฐานในการพัฒนาจิต ใจ  ของบุคคล  และยั งมี ผล ต่อ  พฤติกรรม  ของบุคคล               
ใ ห้ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล งก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต  ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ สม  สอดคล้ อ ง ก ลมกลื น  กั บ ธ ร ร มช า ติ 
               3. การส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เอ้ือต่อสิ่งแวดล้อมดํารงชีวิต โดยสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ซึ่งการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ที่เอ้ือต่อสิ่งแวดล้อมน้ี จะเป็นสิ่งที่เกิดตามมา จากการให้การศึกษา และ
การสร้างจิตสํานึก ทําให้มีการดํารงชีวิต โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ 

2.6  แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้ 
 
   2.6.1 การอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้ 
       ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อ่ืนๆ 
เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่  คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค
สําหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถูกทําลายลงไปมาก ๆ  ย่อมส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  เช่น  สัตว์ป่า  ดิน  นํ้า  อากาศ  ฯลฯเมื่อป่าไม้ถูกทําลาย จะส่งผลไป   
ถึงดินและแหล่งนํ้าด้วย  เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว พ้ืนดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้าง
หน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป  นอกจากน้ันเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับนํ้าไว้นํ้าก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน 
และที่ลุ่มในฤดูนํ้าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีนํ้าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นนํ้าลําธารทําให้แม่นํ้ามีนํ้าน้อย  ส่งผลกระทบ
ต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  การขาดแคลนนํ้าในการการชลประทานทําให้ทํานาไม่ได้ผลขาดนํ้ามาผลิต
กระแสไฟฟ้า 
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   ในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ชาติ เพ่ือแสวงหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติน้ัน จําเป็นต้องคํานึงถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันน้ันคือ ขีดจํากัดของทรัพยากรสมดุลของระบบ
นิเวศความเป็นมาของด้านวัฒนธรรมรวมถึงความ ต้องการของมนุษย์ในอนาคต ซึ่งเป็นที่มาของคําว่า "อนุรักษ์" 
          การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์หลักอยู่  4  ประการ คือ 
               1. เพ่ือธํารงไว้ซึ่งปัจจัยสําคัญของระบบสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสัตว์ และระบบสนับสนุน 
การดํารงชีวิต เป็นการปรับปรุงป้องกันพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูก การหมุนเวียนแร่ธาตุอาหารพืช ตลอดจนการทํานํ้า 
ให้สะอาด 
               2. เพ่ือสงวนรักษาการกระจายของชาติพันธ์ุ ซึ่งขึ้นกับโครงการขยายพันธ์ุต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการ
ปรับปรุงการป้องกันธัญญพืช สัตว์เลี้ยง และจุลินทรีย์ต่าง ๆ รวมท้ังสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจน
การคุ้มครองอุตสาหกรรม นานาชาติที่ใช้ทรัพยากรท่ีมีชีวิตเป็นวัตถุดิบ 
               3. เพ่ือเป็นหลักประกันในการใช้พันธ์ุพืชสัตว์และระบบนิเวศเพ่ือประโยชน์ในการยังชีพตามความ
เหมาะสม 
               4. เพ่ือสงวนรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม ซึ่งเป็นมรดกล้ําค่าไว้ไปยังอนุชนรุ่นหลังรวมทั้ง
ระบบสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น  

การอนุรักษ์ป่าไม้  สามารถกระทําได้ดังน้ี (ราตรี ภารา, 2540 ) 
                1. การกําหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ มีอยู่ 20 ข้อที่สําคัญ คือ การกําหนดให้มี
พ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เป็นการกําหนดแนวทางการจัดการและ การ
พัฒนาป่าไม้ในระยะยาว 
                 2. การปลูกป่า เป็น การดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างหน่ึง เมื่อป่าไม้ในพ้ืนที่ถูกตัดฟันลงไม่ว่า
กรณีใดก็ตามนโยบายการรักษาป่าไม้จะกําหนดให้มีการปลูกป่าขึ้นทดแทนและส่งเสริมให้มีการ ปลกูสร้างสวนป่าทุก
รูปแบบ 
                 3. การป้องกันไฟไหม้ป่า ไฟไหม้ป่าถือว่าเป็นอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับป่าไม้การฟ้ืนฟูกระทําได้ 
ยากมาก ไฟไหม้ป่าเกิดจากการกระทําของมนุษย์ จากความประมาทเลนิเล่อ ทําให้ต้นไม้บางส่วนอาจตาย บางส่วน
อาจชะงักการเจริญเติบโต และบางแห่งอาจตายหมด หากเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนพืชหมดโอกาสแพร่พันธ์ุได้ 
                 4. การป้องกันการบุกรุกทําลายป่า การบุกรุกการทําลายป่าไม้ในปัจจุบัน จะเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น 
การป้องกันทําได้โดย การทําหลักเขตป้ายหรือเคร่ืองหมายให้ชัดเจนเพ่ือบอกให้รู้ว่า เป็นเขตป่าประเภทใด การ
แก้ปัญหานี้สําคัญทีสุ่ดอยู่ที่ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นไปด้วยความเที่ยงตรง เอาจริงเอาจัง และมีความ
ซื่อสัตย์ต่ออาชีพและหน้าที่ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายและพระราช บัญญัติป่าไม้อย่าง เคร่งครัดจะสามารถป้องกัน
การทําลายป่าในทุกรูปแบบได้  
                 5. การใช้วัสดุทดแทนไม ้ในการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่เคยใช้ไม้
ด้ังเดิม เช่น การสร้างสะพานเพ่ือทดแทนสะพานเก่าที่ชํารุด ควรจะใช้เหล็กทําสะพานให้รถว่ิงช่ัวคราว ก่อนจะมี
สะพานใหม่ที่ถาวรและสร้างได้ด้วยวัสดุอ่ืนแทนไม ้
                 6. การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ / ประหยัด เป็น การนําเน้ือไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยใช้
ทุกส่วนของต้น  เช่น ไม้ที่เหลอืจากการแปรรูป นํามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างแล้วสามารถนํา ไปเป็นวัตถุดิบทําไม้อัด   
ไม้ปาร์เก้ช้ินไม้สับ(Chip board) ไม้ประสาน(Particle board) ทําเคร่ืองใช้ขนาดเล็ก เช่น แจกัน ที่เขีย่บุหรี่  ของ
ชําร่วย เป็นต้น ส่วนไม้ที่นํามาแปรรูปเพ่ือใช้ในการก่อสรา้งหรือเพ่ือการอ่ืน ควรปรับปรุง คุณภาพไม้ ก่อนนํามาใช้
ประโยชน์ เช่น การอาบนํ้ายาไม้อบให้แห้งเพ่ือยึดอายุการใช้งานให้ยาวนานออกไป 
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                 7. การพยายามนําไม้ที่ไม่เคยใช้ประโยชน์มาใช้ ไม้ที่ไม่เคยนํามาใช้ประโยชน์มาก่อน เช่น ไม้มะพร้าว 
ต้นตาล ไม้ยางพารา นํามาทําเคร่ืองใช้ในครวัเรือนได้หลายชนิด อาทิ ตู้ เตียง โต๊ะ ก่อนนํามาใช้ประโยชน์ ควร
ปรับปรุงคุณภาพไม้ก่อน 
                 8. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษา ให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของป่าไม้ 
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ และช่วยกันดูแลในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เหมือนกับทีเ่รารักษาและหวงแหนสิ่งของ
ที่เป็นสมบัติของเราเอง 
 
        2.6.2 ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 
               ป่าไม้มีประโยชน์มากมายต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ได้แก่. 

 
          ประโยชน์ทางตรง (Direct Benefits)  ได้แก่  ปัจจัย 4 ประการ 

    1.  จากการนําไม้มาสร้างอาคารบ้านเรือนและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น  เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ  ไม้
ไฟ  ฟืน  เป็นต้น 

    2.  ใช้เป็นอาหารจากส่วนต่าง ๆ ของพืชและผล 
    3.  ใช้เส้นใย  ที่ได้จากเปลือกไม้และเถาวัลย์มาถักทอ  เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม  เชือกและอ่ืน ๆ 
    4.  ใช้ทํายารักษาโรคต่าง ๆ 

          ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Benefits) 
               1.  ป่าไม้เป็นเป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าลําธารเพราะต้นไม้จํานวนมากในป่าจะทําให้นํ้าฝนที่ตกลงมาค่อยๆ   
ซึมซับลงในดิน  กลายเป็นนํ้าใต้ดินซึ่งจะไหลซึมมาหล่อเลีย้งให้แม่นํ้า ลําธารมีนํ้าไหลอยู่ตลอดปี 
               2. ป่าไม้ทําให้เกิดความชุ่มช้ืนและควบคุมสภาวะอากาศ  ไอนํ้าซึ่งเกิดจากการหายใจของพืช  ซึ่งเกิด
ขึ้นอยู่มากมายในป่าทําให้อากาศเหนือป่ามีความช้ืนสูงเมื่ออุณหภูมิลดตํ่าลงไอนํ้าเหล่าน้ันก็จะกลั่นตัวกลายเป็นเมฆ
แล้วกลายเป็นฝนตกลงมา ทําให้บริเวณที่มพ้ืีนป่าไม้มีความชุ่มช้ืนอยู่เสมอฝนตกต้องตามฤดูกาลและไม่เกิดความแหง้
แล้ง 
               3.  ป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาความรู้ บริเวณป่าไม้จะมีภูมิประเทศที่สวยงามจากธรรมชาติ
รวมทั้งสัตว์ป่าจึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้ดี นอกจากน้ันป่าไม้ยังเป็นที่รวมของพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์จํานวน
มาก จึงเป็นแหล่งให้มนุษย์ได้ศึกษาหาความรู้ 
               4.  ป่าไม้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย โดยช่วยลดความเร็วของลมพายุที่พัด
ผ่านได้ต้ังแต่  11.44  %  ตามลักษณะของป่าไม้แต่ละชนิด  จึงช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจากวาตภัยได้ซึ่งเป็นการ
ป้องกันและควบคุมนํ้าตามแม่นํ้าไม่ให้สูงขึน้มารวดเร็วล้นฝั่งกลายเป็นอุทกภัย 
               5.  ป่าไม้ช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดิน  จากนํ้าฝนและลมพายุโดยลดแรงปะทะลงการหลุด
เลือนของดินจึงเกิดขึ้นน้อย และยังเป็นการช่วยให้แม่นํ้าลําธารต่าง ๆ  ไม่ต้ืนเขินอีกด้วย  นอกจากน้ีป่าไม้จะเป็น
เสมือนเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ  จึงนับว่ามีประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกัน 

           2.6.3 สาเหตุสาํคญัของวิกฤตการณ์ปา่ไม้ในประเทศไทย 
               1. การลักลอบตัดไม้ทําลายป่า  ตัวการของปัญหานี้คือนายทุนพ่อค้าไม้  เจ้าของโรงเลื่อย เจ้าของ
โรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับสัมปทานทําไม้และชาวบ้านทั่วไป  ซึ่งการตัดไม้เพ่ือเอาประโยชน์จากเน้ือไม้ทั้งวิธีที่ถูกและผิด
กฎหมาย ปริมาณป่าไม้ที่ถูกทําลายน้ีนับวันจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราเพ่ิมของจํานวนประชากร  ย่ิงมีประชากร
เพ่ิมขึ้นเท่าใด  ความต้องการในการใช้ไม้ก็เพ่ิมมากขึ้น  เช่น  ใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนเครื่องมือเคร่ืองใช้ใน
การเกษตรกรรมเครื่องเรือนและถ่านในการหุงต้ม  เป็นต้น 
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              2. การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเข้าครอบครองที่ดิน  เมื่อประชากรเพ่ิมสูงขึ้น  ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือปลูก
สร้างที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินก็อยู่สูงขึ้นเป็นผลผลกัดันให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  แผ้วถางป่า หรือเผาป่าทํา
ไร่เลื่อนลอย  นอกจากน้ียังมีนายทุนที่ดินทีจ่้างวานให้ราษฎรเข้าไปทําลายป่าเพ่ือจับจองที่ดินไว้ขายต่อไป 
              3. การส่งเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก เช่น มันสาํปะหลัง ปอ เป็นต้นโดยไม่
ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพท้ัง ๆ ที่พ้ืนที่ป่าบางแห่งไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการเกษตร 
              4.  การกําหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่ากระทําไม่ชัดเจนหรือไม่กระทาํเลยในหลาย ๆ พ้ืนทีท่ําให้ราษฎรเกิด
ความสับสนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา  ทําให้เกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินทํากินและที่ดินป่าไม้อยู่ตลอดเวลาและมัก
เกิดการร้องเรียนต่อต้านในเร่ืองกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
              5. การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ เช่น  เขื่อน  อ่างเก็บนํ้า  เส้นทางคมนาคม  การสร้างเข่ือนขวาง 
ลํานํ้าจะทําใหพ้ื้นที่เก็บนํ้าหน้าเขื่อนที่อุดมสมบูรณ์ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์  ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กหรอืที่ทําการย้าย
ออกมาไม่ทันจะถูกนํ้าท่วมยืนต้นตาย เช่น การสร้างเข่ือนรัชชประภา เพ่ือก้ันคลองพระแสงอันเป็นสาขาของแม่นํ้า 
พุมดวง-ตาปี  ทําให้นํ้าท่วมบริเวณป่าดงดิบซึ่งมีพันธ์ุไมห้นาแน่นประกอบด้วยสัตว์นานาชนิดนับแสนไร่  ต่อมาจึง
เกิดปัญหาน้ําเน่าไหลลงลํานํ้าพุมดวง 
              6.  ไฟไหม้ป่า   มกัจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง  ซึง่อากาศแห้งและร้อนจัด  ทั้งโดยธรรมชาติและจากการ
กระทําของมะม่วงที่อาจลักลอบเผาป่าหรือเผลอ จุดไฟทิ้งไว้โดยเฉพาะในป่าไม้เป็นจํานวนมาก 
              7.  การทําเหมืองแร่ แหล่งแรท่ีพ่บในบริเวณที่มีป่าไม้ปกคลุมอยู่  มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดหน้าดิน
ก่อนจึงทําให้ป่าไม้ที่ขึ้นปกคลมุถูกทําลายลง  เส้นทางขนย้ายแร่ในบางคร้ังต้องทําลายป่าไม้ลงเป็นจํานวนมาก  เพ่ือ
สร้างถนนหนทาง  การระเบิดหน้าดิน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ  ส่งผลถึงการทําลายป่า 
 

          2.6.4 การจัดการปา่เศรษฐกิจ 
                 มีกิจกรรมหลายอย่างที่จะดําเนินการในพ้ืนทีป่่าเศรษฐกิจ  ได้แก่ 
              1.  การพัฒนาป่าธรรมชาติในพ้ืนที่ ๆ ยังมีป่าธรรมชาติปกคลุมสามารถวางโครงการทําป่าไม้ต่างๆ และ
ป่าไม้ชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและการใช้สอยในครัวเรือนของราษฎรได้ 
              2.  การพัฒนาทรพัยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ ๆ  ว่างเปล่าสามารถพัฒนาโดยให้รัฐและเอกชนทาํการปลูกป่าใน
พ้ืนที่ ๆ ว่างเปล่า  เพ่ือผลิตไม้ในภาคอุตสาหกรรมและใช้สอยในครัวเรอืน 
              3.  การพัฒนาตามหลักศาสตร์ชุมชนใช้พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจในโครงการพระราชดําริโครงการพัฒนาเพ่ือ
ความมั่นคงโครงการหมู่บ้านป่าไม้และโครงการ  สกท. 
             4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ใช้พ้ืนที่เขตป่าเศรษฐกิจดําเนินงานในกิจกรรมเหมืองแร่ระเบิดหิน
ย่อย และขอใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
 

          2.6.5 วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
              การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีหลายวิธี ดังต่อไปนี้ คือ 
               1. จําแนกประเภทของประโยชน์จากเน้ือที่ป่าไม้ให้ชัดว่า เน้ือที่ป่าใดควรจะใช้ประโยชน์ เพ่ือจัดเป็นป่า
ประเภทใด เป็นการป้องกันภัย หรือป่าสาธารณะประโยชน์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ป่าต้นนํ้าลํา
ธาร เป็นป่าผลิตผลทางไม้ หรอืเพ่ือประโยชน์ทางอ้อมอ่ืนๆ ก็ให้รีบดําเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์น้ันๆ 
               2. วางมาตรการอย่าง เข้มงวด ต่อการรักษาป่าถาวร เจ้าหน้าที่ป่าต้องหมั่นออกตรวจตราปราบปราม 
เพ่ือป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่า และการทาํไม้เถื่อน 
               3. เร่งประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าในพ้ืนที่ดําเนินการ
สํารวจเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรปล่อยให้เน่ินนานออกไป จะทําให้ยากแก่การควบคุม เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล 
               4. ดําเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติที่ล้าสมัย บทลงโทษที่เบาเกินไป ควรจะเพ่ิมให้หนัก ให้เหมาะสมกับ
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ภาวะของบ้านเมือง 
               5. เก่ียวกับกรณีชาวเขาที่อาศัยอยู่ตามภูเขาสูง ซึ่งเป็นต้นนํ้าลําธาร ควรดําเนินการอพยพ ลงมาสู่ที่ราบ 
เพ่ือป้องกันการทําลายป่าต้นนํ้าลําธาร และป้องกันการแร่กระจายของเช้ือโรค ควรกําหนดบริเวณให้ชาวเขาอาศัย
เป็นแหล่งทํามาหากิน ควบคุมไม่ใหม้ีการทาํไร่เลื่อนลอย 
               6. รีบเร่งปลูกสรา้งสวนป่า ในพ้ืนที่ที่ถูกทําลาย หรือ เป็นป่าเสื่อมโทรม เพ่ือให้ได้ผลผลิตไว้ใช้ในอนาคต 
ช่วยป้องกันการพังทลาย และการสูญเสียหน้าดิน 
               7. ควรทํานุบํารุงป่าธรรมชาติ ที่ยังมีสภาพดี ให้เป็นป่าไม้ทีดี่ มีค่าย่ิงขึ้นโดยการปลูกต้นไม้ที่มีค่าแซม
ระหว่างในที่ว่าง การรักษาป่าธรรมชาติ ช่วยป้องกันธรรมชาติไม่ให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากและไม่ทําให้
สูญเสียระบบนิเวศอีกด้วย การป้องกันรักษาป่าธรรมชาติ จึงดีกว่าการปลูกป่าขึ้นใหม่หลงัจากตัดไม้หมดแล้ว 
               8. ชะลอการเปิดป่าให้ช้าลงไป โดยการหาวิธีการเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการของ
พลเมือง โดยการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ เช่นการใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณใ์ห้แก่ดิน 
               9. ส่งเสริม และเผยแพร่การวางแผนครอบครัวแก่ราษฎร เพ่ือลดอัตราการเพ่ิมของพลเมือง ซึ่งช่วยลด
ปัญหาการไม่มทีี่ทํากิน จะได้ไม่บุกรุกป่า 
             10. ปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธ์ิภาพ โดยคํานึงถึงฐานะ อาชีพ กิจการ ขนาดของครอบครัวราษฎร ในการ
ครอบครองที่ดิน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามประเมินผลโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2563 
 

24

บทที่ 3 
 
 

ระเบยีบวิธีการติดตามและประเมินผล 
 

 

    ในการติดตามและประเมินผลโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)ในพ้ืนทีจ่ังหวัดขอนแก่น     
ซึ่งได้กําหนดหัวข้อและระเบียบการติดตามและประเมินผลโครงการ  ดังต่อไปน้ี 

1. ประชากร กลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ข้อมูล 
2. การเลือกพ้ืนที่และผูใ้ห้ข้อมูล  

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

3.1  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง       
                   ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คอื  ผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถิ่น ประชาชนบุคคลทั่วไป และผูท้ี่เก่ียวข้องใน
เขตพ้ืนที่ดําเนินโครงการ ประกอบด้วย  ชาวบ้าน ตําบลนํ้าอ้อม ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน  ตําบลบัวเงิน  
อําเภอนํ้าพอง ตําบลเขาน้อย อําเภอเวียงเก่า ตําบลห้วยม่วง  อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น      

 
 

3.2  การเลือกพื้นที่และผูใ้หข้้อมูล 
          เลือกพ้ืนสวนป่าที่ในเขต อําเภอกระนวน  อําเภอนํ้าพอง อําเภอเวียงเก่า และอําเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น ที่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ  
  
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  
 

3.5 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 
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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
รูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ีและแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ จากแบบสอบถามของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสรุปผลการติดตามในภาพรวม    
ในบทที่  5  แล้วรวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงานผู้บริหาร และเผยแพร่ลงใน Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้สนใจทราบต่อไป  
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

                 จากการติดตามและประเมินผลโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น โดยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบไม่เจาะจง จากผู้นําชุมชน ประชาชน
ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ป่า ประกอบด้วยชาวบ้านในเขตตําบลนํ้าอ้อม ตําบลหนองโก 
อําเภอกระนวน, ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง, ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน และตําบลเขาน้อย อําเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น  จํานวนทั้งสิน้  99  คน  ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด – ตํ่าสุด และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  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   

      การติดตามและประเมินผลโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและทําการวิเคราะห์ จํานวน 99 คน  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลปรากฏ ดังน้ี 
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 ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  -ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา      
อาชีพหลัก รายได้ครัวเรือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี                        
                                                                                                     (N=99) 

1. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

              ชาย 45 45.45 

              หญิง 54 54.55 

รวม 99 100.00 

2. อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

              ตํ่ากว่า 20 ปี 7 7.07 

              21 - 30 ปี 6 6.06 

              31 - 40 ปี 10 10.10 

              41 - 50 ปี 40 40.40 

              51 - 60 ปี 23 23.23 

              61 ปี ขึ้นไป 13 13.13 

รวม 99 100.00 

3. สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

               ประชาชนทั่วไป 87 87.88 

               ขา้ราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 4.04 

               ผูบ้ริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 3 3.03 

               ผูนํ้าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน 2 2.02 

               อ่ืนๆ (ระบุ) 3 3.03 

รวม 99 100.00 
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4. ระดับการศกึษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                ประถมศึกษา 44 44.44 

                มัธยมศึกษาตอนต้น 33 33.33 

                มัธยมศึกษาตอนปลาย/เที่ยบเท่า 17 17.17 

                อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 2 2.02 

                ปริญญาตร ี 3 3.03 

                สงูกว่าปริญญาตรี 0 0.00 

                อ่ืนๆ ระบุ 0 0.00 

รวม 99 100.00 

5. อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

               เกษตรกร 68 68.69 

               รบัจ้างทั่วไป 19 19.19 

               ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 5 5.05 

               ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 4.04 

               พนักงานเอกชน 0 0.00 

               นักเรียน/นักศึกษา 1 1.01 

               อ่ืนๆ ระบุ 2 2.02 

รวม 99 100.00 

6. รายได้ครัวเรือน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                ตํ่ากว่า 5,000 บาท/ปี 37 37.37 

                ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท/ปี 31 31.31 
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6. รายได้ครัวเรือน(ต่อ) จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                ระหว่าง 10,001 - 30,000 บาท/ปี 19 19.19 

                ระหว่าง 30,001 - 50,000 บาท/ปี 9 9.09 

                50,000 บาทข้ึนไป 3 3.03 

รวม 99 100.00 
 
จากตารางที่ 1   พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จํานวน  99  คน เพศหญิงมากที่สุด จํานวน  54  คน      

คิดเป็นร้อยละ  54.55  เพศชาย จํานวน  45  คน คิดเป็นร้อยละ  45.45 มีอายุมากที่สุดระหว่าง 41-50 ปี จํานวน  
40  คน คิดเป็นร้อยละ  40.40  สถานภาพประชาชนทั่วไป จํานวน  87  คน คิดเป็นร้อยละ  87.88  รองลงมาเป็น
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ  4.04 และผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน  
3  คน คิดเป็นร้อยละ  3.03  มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามากสุด จํานวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.44  
รองลงมามัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33 และมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  
จํานวน  17  คน คิดเป็นร้อยละ  17.17  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  จํานวน  68  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.69 
รองลงมารับจ้างทั่วไป  จํานวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ  19.19 และธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จํานวน  5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.05  มีรายได้ตํ่าสุดต่อครัวเรือนตํ่ากว่า 5,000  บาท/ปี จํานวน  37  คน คิดเป็นร้อยละ  37.37 รองลงมา 
มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/ปี จํานวน  31 คน  ติดเป็นร้อยละ  31.31  และมีรายได้ระหว่าง 10,001-
30,000  บาท/ปี  จํานวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.19 และมีรายได้สูงสุด  50,000  บาทข้ึนไป จํานวน  3  คน 
คิดเป็นร้อยละ  3.03 
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ตารางที่ 2   ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานโครงการ (ระดับความพึงพอใจ) 

 
หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ที่สุด

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ที่สุด 

SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. โครงการน้ีปลุกจิตสํานึกให้คนในชุมชนรกั
และหวงแหนพ้ืนที่ป่าสาธารณะ ป่าชุมชนได้ 

52 
(52.53)

42 
(42.42)

4 
(4.04)

1 
(1.01)

- 
(0.00) 0.625 4.46 มาก 

2. โครงการน้ีสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ 

43 
(43.43)

47 
(47.47)

8 
(8.08)

- 
(0.00)

1 
(1.01) 0.708 4.32 มาก 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพ้ืนฟู รักษาระบบนิเวศน์ป่าไม้ให้สมบูรณ์ 

49 
(49.49)

38 
(38.38)

11 
(11.11)

- 
(0.00)

1 
(1.01) 0.756 4.35 มาก 

4. การประชาสัมพันธ์ ให้เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป เกิดความเข้าใจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จํากัดให้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

37 
(37.37)

51 
(51.52)

9 
(9.09)

2 
(2.020)

- 
(0.00) 0.698 4.24 มาก 

5. การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน เยาวชน 
ชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักใน
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนอย่างสมํ่าเสมอ 

33 
(33.33)

50 
(50.51)

14 
(14.14)

1 
(1.010)

1 
(1.01) 0.766 4.14 มาก 

6. โรงเรียน วัด ชุมชน องค์กรเอกชน ส่วน
ราชการในพ้ืนที่ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
ร่วมกันในการเฝ้าระวังรักษาทรัพยากรป่าไม้
ไม่ให้ถูกทําลาย 

36 
(36.36)

49 
(49.49)

12 
(12.12)

2 
(2.020)

- 
(0.00) 0.724 4.20 มาก 

7. ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชนใน
หมู่บ้านร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัด
โครงการปลูกป่าชุมชนให้เพ่ิมขึ้น 

41 
(41.41)

48 
(48.48)

10 
(10.10)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 0.646 4.31 มาก 
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หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ที่สุด

มาก พอใช ้ น้อย น้อย
ที่สุด 

SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

8. การให้ความร่วมมือระหว่าง ชุมชน ภาครัฐ 
เอกชน ช่วยป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมได้ 

 

38 
(38.38)

46 
(46.46)

13 
(13.13)

2 
(2.020)

- 
(0.00) 0.742 4.21 มาก 

9. การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าสาธารณะให้มี
ความสมบูรณท์ําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

48 
(48.48)

37 
(37.37)

11 
(11.11)

1 
(1.010)

2 
(2.02) 0.856 4.29 มาก 

10. การให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของคนในชุมชนได้อย่างย่ังยืน 

40 
(40.40)

44 
(44.44)

13 
(13.13)

1 
(1.010)

1 
(1.01) 0.786 4.22 มาก 

11. โครงการน้ีมีประโยชน์ มีความคุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ดําเนินการ 

35 
(35.35)

46 
(46.46)

16 
(16.16)

2 
(2.020)

- 
(0.00) 0.757 4.15 มาก 

12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน 

39 
(39.39)

42 
(42.42)

15 
(15.15)

2 
(2.020)

1 
(1.01) 0.829 4.17 มาก 

13. โครงการน้ีสามารถสร้างเครือข่ายกลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

37 
(37.37)

46 
(46.46)

15 
(15.15)

1 
(1.010)

- 
(0.00) 0.724 4.20 

มาก 

 

14. ท่านคิดว่าโครงการน้ีมีประโยชน์สมควร
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 

 

40 
(40.40)

49 
(49.49)

10 
(10.10)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 0.643 4.30 

มาก 
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หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ที่สุด

มาก พอใช ้ น้อย น้อย
ที่สุด 

SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

15. ภาพรวมทั้งหมดของโครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าในครัง้น้ี ท่านมีความพึงพอใจ 
ระดับใด 

56 
(56.57)

38 
(38.38)

5 
(5.05)

- 
(0.00)

- 
(0.00) 0.592 4.52 มาก

ที่สุด 

รวม 0.730 4.27 มาก 

                 จากตารางที่  2  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.27,S.D.=0.73) หรือคิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจของประชาชน  85.40  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนเรียงลําดับจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี  การปลุกจิตสํานึกให้คนในชุมชนรักและหวงแหนพ้ืนที่ป่าสาธารณะป่าชุมชนได้ มีค่าเฉล่ีย     
( x ) = 4.46,S.D.=0.625) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟ้ืนฟูรักษาระบบนิเวศน์ป่าไม้ให้สมบูรณ์  มี
ค่าเฉลี่ย ( x )=4.35,S.D.=0.756)  สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ มีค่าเฉล่ีย 
( x ) = 4.32,S.D.=0.708) ส่งเสริมให้รักเรียน เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัด
โครงการปลูกป่าชุมชนให้เพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 4.31,S.D.=0.646)  โครงการน้ีมีประโยชน์สมควรดําเนินการ
อย่างต่อเน่ือง  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.30,S.D.=0.643) การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าสาธารณะให้มีความสมบูรณ์ทําให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.29,S.D.=0.856)  การประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนท่ัวไปเกิดความ
เข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จํากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉลี่ย ( x )=4.24,S.D.=0.698)  
การให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนได้อย่างย่ังยืน     
มีค่าเฉลี่ย ( x )=4.22,S.D.=0.786)  การให้ความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชน ช่วยป้องกันรักษา
สภาพแวดล้อมได้ มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.21,S.D.=0.742)  โครงการน้ีสามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.20,S.D.=0.724)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.17,S.D.=0.829)  โครงการน้ีมีประโยชน์ มี
ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ดําเนินการ มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.15,S.D.=0.757)  และการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน 
เยาวชน ชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักในผลกระทบของภาวะโลกร้อนอย่างสมํ่าเสมอ มีระดับความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.14,S.D.=766) ซึ่งโดยภาพรวมทั้งหมดของโครงการในคร้ังน้ีประชาชน     
มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.52,S.D.=592)  
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ตารางที่ 3  การมีส่วนร่วมในด้านการบรหิารโครงการ (ระดับการมีสว่นร่วม) 

 
หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ที่สุด

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ที่สุด 

SD ค่าเฉลี่ย ระดับ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

56
(56.57)

37
(37.37)

4 
(4.04)

2 
(2.020)

- 
(0.00) 

0.672 4.48 มาก

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้
ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

38
(38.38)

47
(47.47)

13
(13.13)

- 
(0.00)

1 
(1.01) 

0.746 4.22 มาก

3. มีการรายงานผลจากการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

37
(37.37)

46
(46.46)

14
(14.14)

1 
(1.010)

1 
(1.01) 

0.783 4.18 มาก

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการกิจกรรม 

33
(33.33)

50
(50.51)

13
(13.13)

3 
(3.030)

- 
(0.00) 

0.752 4.14 มาก

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

34
(34.34)

55
(55.56)

9 
(9.09)

1 
(1.010)

- 
(0.00) 

0.649 4.23 มาก

6. โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ 40
(40.40)

45
(45.45)

12
(12.12)

1 
(1.010)

1 
(1.01) 

0.776 4.23 มาก

7. โครงการน้ีตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

43
(43.43)

45
(45.45)

9 
(9.09)

2 
(2.020)

- 
(0.00) 

0.717 4.30 มาก

รวม 0.74 4.26 มาก 
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                  จากตารางที่ 3  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.26,S.D.=0.740) หรือคิดเป็นร้อยละ 
85.20  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉล่ีย( x )= 4.48,S.D.=0.672) โครงการนี้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 4.30,S.D.=0.717) มีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมีค่าเฉล่ีย ( x )=4.23,S.D.=0.649) มีความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ี
ได้รับ มีค่าเฉล่ีย  ( x ) = 4.23,S.D.=0.776)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/
กิจกรรม ( x ) = 4.22,S.D.=0.746)  มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม       
มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.18,S.D.=0.783) และ มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับสุดท้าย มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.14,S.D.=0.752)    
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บทที่ 5 
 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

 
          การติดตามและประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ครั้งน้ี เป็นการติดตามและ
ประเมินผลคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าของหมู่บ้าน ชุมชน ในการปลุกจิตสาํนึกในการดูแลรักษาป่าไม้ของชุมชน ตลอดทั้ง
ข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่ สามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะตามหัวข้อดังต่อไปน้ี 
   
5.1 วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
   1. เพ่ือปลุกจติสํานึกให้กับผูนํ้าชุมชน เยาวชน คนในชุมชนรู้จักอนุรักษ์และหวงแหนป่าไม้   

  2. เพ่ือทราบผลกระทบ ประโยชน์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้   
  3. เพ่ือทราบถึงการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน เยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันดูแลป่าไม้  
  4. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  5. เพ่ือเป็นขอ้มูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการดําเนินการครั้งต่อไป 

 
5.2  แนวทางและวิธีการประเมิน 
          ศึกษารายละเอียดการประเมินจากคู่มือการใช้โปรแกรม   เพ่ือสร้างความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอน กําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยพิจารณาข้อมูลที่กําหนดไว้ในโปรแกรมแล้วเลือกใช้วัตถุประสงค์   
ที่เหมาะสม ทัง้น้ีได้มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการบางประการ กําหนดประเด็นการ
ประเมินเพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลโครงการและพัฒนาเคร่ืองมือ
ประเมินแบบสอบถาม(ปลายเปิด-ปิด)   
   5.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้นําชุมชน/ผูนํ้าท้องถิ่น ประชาชนบุคคลทั่วไป และผูท้ี่เก่ียวข้อง  
ในเขตพ้ืนที่ดําเนินโครงการ ประกอบด้วย  ชาวบ้าน ตําบลนํ้าอ้อม ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน  ตําบลบัวเงิน  
อําเภอนํ้าพอง ตําบลเขาน้อย อําเภอเวียงเก่า ตําบลห้วยม่วง  อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น   
  5.2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 
  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 
  โดยการทอดแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนในหมู่บ้านบริเวณพ้ืนที่สวนป่าที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของชาวบ้านในหมู่บ้านบริเวณที่ต้ังโครงการในพ้ืนที่ ตําบลนํ้าอ้อม ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน     
ตําบลบัวเงิน  อําเภอนํ้าพอง ตําบลเขาน้อย อําเภอเวียงเก่า ตําบลห้วยม่วง  อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
รวมทั้งการถ่ายภาพการดําเนินงานในพ้ืนที่โครงการ   
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5.3 สรุปผลการติดตามฯ 
      5.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

            การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน  99  ราย พบว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน  54  คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 เพศชาย จํานวน  45  คน   
คิดเป็นร้อยละ  45.45 มีอายุมากที่สุดระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  40.40 สถานภาพ
ประชาชนทั่วไป จํานวน  87 คน คิดเป็นร้อยละ  87.88  ระดับการศึกษาประถมศึกษามากสุด จํานวน 44 คน  คิด
เป็นร้อยละ 44.44  มีอาชีพเกษตรกร  จํานวน  68  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.69  มีรายได้สูงสุดต่อครัวเรือนตํ่ากว่า 
5,000  บาท/ปี จํานวน  37  คน คิดเป็นร้อยละ  37.37  

     5.3.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินโครงการ(ระดับความพึงพอใจ) 
               ประชาชนความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.27,S.D.=0.73) หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจของประชาชน  
85.40  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  การปลุก
จิตสํานึกให้คนในชุมชนรักและหวงแหนพ้ืนที่ป่าสาธารณะป่าชุมชนได้ มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.46,S.D.=0.625) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟ้ืนฟูรักษาระบบนิเวศน์ป่าไม้ให้สมบูรณ์ มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.35,S.D.=0.756)  
สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.32,S.D.=0.708) ส่งเสริมให้
รักเรียน เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดโครงการปลูกป่าชุมชนให้เพ่ิมขึ้น            
มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.31,S.D.=0.646)  โครงการน้ีมีประโยชน์สมควรดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 
4.30,S.D.=0.643) การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าสาธารณะให้มีความสมบูรณ์ทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีค่าเฉลี่ย 
( x )=4.29,S.D.=0.856)  การประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่จํากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉลี่ย ( x )=4.24,S.D.=0.698)  การให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนได้อย่างย่ังยืน มีค่าเฉลี่ย ( x )=4.22,S.D.=0.786)  
การให้ความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชน ช่วยป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมได้ มีค่าเฉล่ีย ( x )=
4.21,S.D.=0.742)  โครงการน้ีสามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 
( x )=4.20,S.D.=0.724)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน มี
ค่าเฉล่ีย ( x )=4.17,S.D.=0.829)  โครงการน้ีมีประโยชน์ มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ดําเนินการ มีค่าเฉล่ีย ( x )=
4.15,S.D.=0.757)  และการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน เยาวชน ชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักในผลกระทบ
ของภาวะโลกร้อนอย่างสมํ่าเสมอ มีระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับสุดท้าย มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.14,S.D.=766) ซึ่ง
โดยภาพรวมท้ังหมดของโครงการในคร้ังน้ีประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.52,S.D.=592) 
              5.3.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ(ระดับการมีส่วนร่วม) 
     ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.26,S.D.=0.740) หรือคิดเป็นร้อยละ 85.20  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ  พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉลี่ย( x )= 4.48,S.D.=0.672) โครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.30,S.D.=0.717) มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมมีค่าเฉล่ีย( x )=4.23,S.D.=0.649) มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ มีค่าเฉล่ีย( x ) = 
4.23,S.D.=0.776)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม( x )= 4.22,S.D.=0.746)  
มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.18,S.D.=0.783) และ 
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มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีระดับการมีส่วนร่วม
มากเป็นอันดับสุดท้าย มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.14,S.D.=0.752)    

5.4 อภิปรายผล 
 

  จากการติดตามและประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) พบว่าประชาชนในหมู่บ้าน
ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชน ป่าสาธารณประโยชน์  พบว่า ผู้นําชุมชนได้มีการปลุกจิตสํานึกให้คนใน
ชุมชนรักและหวงแหนพ้ืนที่ป่าสาธารณะป่าชุมชน ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือ มีความรัก ความสามัคคีใน
ชุมชน และยังได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟ้ืนฟูรักษาระบบนิเวศน์ป่าไม้ให้สมบูรณ์ โดยท่ี
ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดต้ังผู้นําชุมชนเข้ามา
ดูแล มีความจําเป็นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในในการทํางาน ร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันน้ีมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี(นายชูวงศ์  ฉายะบุตร, 2539) จากการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนใน
ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ ถ้าป่าไม้มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์จะก่อเกิดแหล่งอาหารของ
ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ตลอดทั้งยังได้ส่งเสริมให้รักเรียน เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม    
โดยการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชน ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านป่า
ไม้โดยตรงมาให้ความรู้พร้อมกิจกรรมปลูกป่าให้เพ่ิมมากขึ้น ทําให้โครงการนี้มีประโยชน์ต่อคนในชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียงที่อยู่ใกล้บริเวณป่าชุมชน หรือป่าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านสมควรดําเนินการอย่างต่อเน่ือง การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ป่าสาธารณะให้มีความสมบูรณ์ทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปเกิดความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จํากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  ให้แก่
ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่นเกิดความ
รับผิดชอบ  และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนํามา ซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสใน
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด (ชูศักด์ิ  เที่ยงตรง, 2518) การปกครองท้องถิ่นทําให้ประชาชนในท้องถิ่น
รู้จักการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหน่ึงก็คือ การ
ปกครองตนเองมิใช่ เป็นการปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบ้ืองบน  การปกครองตนเอง คือ  การท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกต้ังมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือ 
ร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียง ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาส
ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะทําให้ประชาชนเกิด
ความสํานึกในความสําคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นของตน(อนันต์ อนันตกูล, 2521) การให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชนได้อย่างย่ังยืน การให้ความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชนช่วยป้องกันรักษา
สภาพแวดล้อมได้  ซึ่งโครงการน้ีสามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ถ้าป่าไม้มีความอุดม
สมบูรณ์ทําให้เกิดแหล่งอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น เห็ด หน่อไม้ กบ เขียด รวมทั้งสัตว์ต่างๆ ที่สามารถนํามา
ประกอบอาหารได้ การดูแลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เป็นโครงการน้ีมีประโยชน์กับประชาชน       
จากการที่ดําเนินการจัดอบรมการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกคนในชุมชนเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนมีความรัก    
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ดําเนินการ และการประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียน เยาวชน ชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักในผลกระทบของภาวะโลกร้อนอย่างสม่ําเสมอ การปกครอง
ท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากท้องถิ่นมีความแตกต่าง
กันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชนความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือ
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แก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็น ผู้รู้ถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลาเสนอเร่ืองขอ
อนุมัติ ไปยังส่วนเหนือขึ้นไปท้องถิ่น จะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่นน่ันเอง ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและ
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น  การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงพาตนเอง      
การปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให้เกิดการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเอง ทั้งทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  และสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหน่ึง คือ การมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลน้ัน  จะต้องมาจาการริเริ่มช่วยตนเองของท้องถิ่น  
ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระ ในการปกครองตนเองซึ่งต้องมาจากการ
กระจายอํานาจอย่างแท้จริง 
  การติดตามและประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น         
ได้ดําเนินการประเมินตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่กําหนด กล่าวคือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
โครงการ เพ่ือปลุกจิตสํานึกของประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ มีการ
ร่วมคิดร่วมทํา ร่วมตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีแนวทางในการบริหารจัดการป่า 
รวมทั้งประชาชนและทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ร่วมมือ ร่วมใจ รักสามัคคีกับคนในชุมชน ดังคํากล่าวที่ว่า “ป่าอยู่ได้เพราะ
ชุมชน  คนอยู่ได้เพราะมีป่า” การปลูกป่า เป็นการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างหน่ึง เมื่อป่าไม้ในพ้ืนที่ถูก
ตัดฟันลงไม่ว่ากรณีใดก็ตามนโยบายการรักษาป่าไม้จะกําหนดให้มีการปลูกป่าขึ้นทดแทนและส่งเสริมให้มีการปลูก
สร้างสวนป่าในทุกรูปแบบเพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่ถาวรตลอดไป 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ  
 

  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลฯ มีดังน้ี 
          1.ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
    1) ควรดําเนินการรีบเร่งปลูกสร้างสวนป่า ในพ้ืนที่ที่ถูกทําลาย หรือ เป็นป่าเสื่อมโทรม  เพ่ือให้ได้
ผลผลิตไว้ใช้ในอนาคต ช่วยป้องกันการพังทลาย และให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ 

  2)  ควรพัฒนาเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกป่าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  ให้เป็นป่าเศรษฐกิจให้มีความหลากหลาย 
สําหรับชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง เพ่ือเอาไว้เป็นที่ศึกษาดูงานสําหรับบุคคลท่ัวไปที่มีความสนใจ นําไปขยายผลให้
กว้างขวางออกไปให้ครอบคลุมทุกอําเภอ เพ่ือจัดทําเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอําเภอ 

  3) ควรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แหล่ง
อาหารท่ีหลากหลาย  ให้ประชาชน เยาวชน เห็นคุณค่าและตระหนัก ในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบ
จากการทํากิจกรรม ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้สึกรับผิดชอบ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างสิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาการสร้างจิตสํานึกกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา  
     1) ควรบูรณาการกับส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพ้ืนที่ป่า
ชุมชน รีบเร่งปลูกสร้างสวนป่า ในพ้ืนที่ที่ถูกทําลาย หรือ เป็นป่าเสื่อมโทรม เพ่ือให้ได้ผลผลิตไว้ใช้ในอนาคต  
                      2) ส่งเสริมการให้การศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมป่า โดยเน้นให้เยาวชน ได้รู้จักธรรมชาติที่อยู่
รอบตัวมนุษย์อย่างแท้จริง โดยให้มีการศึกษาถึง นิเวศวิทยา และความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม      
ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ทําให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ ที่มคีุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม
และประเทศชาติ ในการพัฒนา 
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                     3)  ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้เอ้ือต่อสิ่งแวดล้อมดํารงชีวิต โดยสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ซึ่งการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ที่เอ้ือต่อสิ่งแวดล้อมน้ี จะเป็นการสร้างจิตสํานึกทําให้มีการดํารงชีวิต      
โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ 
                    4)  เน้นการจัดกิจกรรม แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการให้ความรู้ เทคนิค ขั้นตอน เก่ียวกับ      
“คนกับป่าอยู่อย่างไรให้มีความสุข”   
   5) แนวทางการจัดต้ังงบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการอนุรักษ์ป่าโดยให้คนในชุมชนมีจิตอาสา
ดูแล ปกป้อง  เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในการดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 
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แบบสอบถามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
------------------------------------------ 

 
วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือปลุกจติสํานึกให้กับผูนํ้าชุมชน เยาวชน คนในชุมชนรู้จักอนุรักษ์และหวงแหนป่าไม้   
  2. เพ่ือทราบผลกระทบ ประโยชน์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้   
  3. เพ่ือทราบถึงการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน เยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันดูแลป่าไม้  
  4. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

 

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  ปีขึ้นไป 
 
 
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 
 

ลําดับที่ ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

1 โครงการนี้ปลุกจติสํานึกให้คนในชุมชนรักและหวงแหนพื้นท่ีป่าสาธารณะ ป่าชุมชนได้      
2 โครงการนี้สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้      
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพ้ืนฟู รักษาระบบนิเวศน์ป่าไม้ให้สมบูรณ์      
4 การประชาสัมพันธ์ ให้เยาวชน ประชาชนท่ัวไป เกิดความเข้าใจในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่จํากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     

5 การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน เยาวชน ชุมชน ประชาชนท่ัวไป ได้ตระหนักในผลกระทบ   
ของภาวะโลกร้อนอย่างสมํ่าเสมอ 

     

6 โรงเรียน วัด ชุมชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการในพ้ืนท่ี มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
ร่วมกันในการเฝ้าระวังรักษาทรัพยากรป่าไม้ไม่ให้ถูกทําลาย 

     

7 ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัด
โครงการปลูกป่าชุมชนให้เพ่ิมข้ึน 

     

8 การให้ความร่วมมือระหว่าง ชุมชน ภาครัฐ เอกชน ช่วยป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมได้      
9 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีป่าสาธารณะให้มีความสมบูรณ์ทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน      

10 การให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
คนในชุมชนได้อย่างย่ังยืน 

     

11 โครงการนี้มีประโยชน์ มีความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีดําเนินการ      

12 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน      

13 โครงการนี้สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

14 ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์สมควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง      

15 ภาพรวมท้ังหมดของโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในคร้ังนี้ ท่านมีความพึงพอใจระดับใด      

ส่วนท่ี 3     การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารโครงการ                                              

ลําดับ
ที่ 

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 มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการกิจกรรม      
5 มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6 โครงการนี้คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับ      
7 โครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว      
ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ............................................................................................................................................................................. ………………
…………………………………………………………………………………………………………………. ..............................................................................................  

ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โทร. 0 4323 6793 



 

 
การติดตามและประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

 

………………………………………………. 
 

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 หัวหน้าส่วนราชการ   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 

 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรม 
การติดตามและประเมินผลโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) 

ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น (หลังดำเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
การติดตามและประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

 

………………………………………………. 
 

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 หัวหน้าส่วนราชการ   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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