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บทที่  2 
 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

 
1.   ผังการบริหารจัดการและขั้นตอนการดําเนินงานดานสะพาน 
 งานกอสรางสะพานอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆคือ งานกอสรางสะพานขึ้นใหม และ
งานบูรณะสะพานเดิมท่ีมีอยู การกอสรางสะพานขึ้นใหมอาจเปนสวนหนึ่งของงานกอสรางถนนที่จะ
ดําเนินการกอสราง การกอสรางสะพานเพื่อเชื่อมตอชุมชนทั้งสองดานที่มีระบบถนนรองรับอยูแลว และ
งานกอสรางสะพานขึ้นใหมเพื่อทดแทนสะพานเดิมท่ีชํารุด ทรุดโทรม หรือไดรับความเสียหาย สวนงาน
บูรณะสะพานเดิมท่ีมีอยูไดแก การขยายความยาวสะพานเพื่อลดปญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง งานขยายความกวาง
ของสะพานเพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้น งานยกระดับสะพานใหสูงขึ้น เพื่อใหสัมพันธกับงานถนน
ท่ีกอสรางใหม  
 ในการกอสรางสะพานจําเปนตองพิจารณาความเหมาะสมของโครงการกอสราง และ
ดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพื่อใหตอบสนองตอการใชงานของชุมชนใหมากที่สุด 
ท้ังในดานของการสัญจรของประชาชนระหวางชุมชน การขนสงสินคา เปนตน ในการดําเนินงาน
กอสรางสะพานนั้นมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี้ 
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2.   การคัดเลือกโครงการ 
 2.1 ตัวชี้วัด และเกณฑการคัดเลือกโครงการ 
  การกอสรางสะพานเปนงานที่ตองใชเวลา บุคลากร และงบประมาณเปนจํานวนมาก 
ดังนั้นจึงไมสามารถกอสรางสะพานทุกแหงท่ีชุมชนตองการไดในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ผูบริหารทองถิ่น
จําเปนตองพิจารณาความเหมาะสมของการกอสรางสะพาน และมีเกณฑในการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ ท้ังนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการคมนาคมของชุมชน 
  ในการศึกษาความเหมาะสมของการกอสรางสะพานจะตองพิจารณาถึงขอมูลตางๆ 
หลายขอมูลรวมกัน ขอมูลหลักๆ ท่ีตองพิจารณาไดแก ขอมูลดานวิศวกรรม ขอมูลดานเศรษฐกิจ และ
สังคม ขอมูลดานสิ่งแวดลอม และขอมูลดานยุทธศาสตรและการปกครอง ความเหมาะสมของการ
กอสรางสะพานจะพิจารณาแตเฉพาะขอมูลใดขอมูลหนึ่งแตเพียงลําพังมิได แตตองพิจารณาทุกขอมูล

การบริหารการจดัการและขั้นตอน
การดําเนินงานดานสะพาน 
 

สะพานเดิม 

จัดทําทะเบียนสะพานเดิม 

กรณีตองดาํเนินการ 
บูรณะ ซอมแซม 

สะพานใหม

ศึกษาความเหมาะสม
การกอสรางสะพาน

ไมเหมาะสม 

ประมาณราคา

ควบคุมงานและกาํหนดบุคลากร

เหมาะสม

ตรวจรับงาน

จัดทําทะเบียนสะพานใหม
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ประกอบกันไป โดยคํานึงถึงความสําคัญหรือน้ําหนักของเกณฑท่ีไดตั้งไว การตัดสินวาเกณฑใดมี
ความสําคัญมากหรือนอยเพียงใด ควรเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนที่จะ
พิจารณาวางแผนรวมกัน 
  เกณฑการคัดเลอืกโครงการ  

(1) เกณฑวิศวกรรม 
   เกณฑวิศวกรรม เปนขอมูลทางดานเทคนิค ท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง การเชื่อมตอ
การจราจรกับโครงขายท่ีมีอยู ปริมาณการจราจร สภาพทางภูมิศาสตรและธรณีวิทยา และการจัดหาวัสดุ
และแรงงานกอสราง หลักเกณฑในการพิจารณาไดแก 

- การเชื่อมตอสะพานที่จะกอสรางกับโครงขายสายทางการจราจรที่มีอยูเดิม  
- ปริมาณการจราจรของชุมชน หรือ ยานพาหนะ ไดแก ประเภทและปริมาณของ

รถท้ังในปจจุบันและในการคาดการณในอนาคต 
- ความมั่นคงแข็งแรงกับตําแหนงท่ีตั้งของสะพาน เชน ไมควรกอสรางสะพาน

บริเวณที่เปนคุงน้ํา เพราะน้ําอาจกัดเซาะคอสะพานใหเกิดความเสียหายได แตถาหากมีความจําเปนตอง
กอสรางก็ตองกอสรางโครงสรางปองกันคอสะพานดวย 

- สภาพทางธรณีวิทยา และคุณสมบัติกําลังรับน้ําหนักของดินบริเวณที่จะ
กอสราง  

- การสํารวจและจัดทําแผนที่แหลงวัสดุและแหลงผลิตท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตาม
มาตรฐานวัสดุกอสราง 

(2) เกณฑเศรษฐกิจและสังคม 
   เปนการพิจารณาขอมูลดานเศรษฐกิจวาโครงการดังกลาวกอใหเกิดประโยชน
ในทางเศรษฐกิจและสังคมมากนอยเพียงใด เกณฑทางเศรษฐกิจและสังคมจะตองพิจารณาควบคูกันไป 
บางโครงการกระตุนใหเกิดเศรษฐกิจดี ทําใหคุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน ก็ทําใหเกณฑทางสังคมดีข้ึน
ตามไปดวย แตบางโครงการอาจทําใหเศรษฐกิจดีข้ึนก็จริง แตก็อาจกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาได 
   หลักเกณฑในการพิจารณาไดแก 

- จํานวนครัวเรือน หรือ ประชากร ท่ีไดประโยชนจากสะพาน  
- ลักษณะการไดประโยชน เชน ใชเปนที่ขนสงสินคาทางการเกษตร สินคา

อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือ การเขาถึงแหลงทองเที่ยว อันทําใหชุมชนไดรับรายไดเพิ่มข้ึน 
- การยนระยะทางหรือระยะเวลาในการเดินทางติดตอระหวางชุมชน  
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- ความสะดวกในการเขาถึงการใหบริการจากภาครัฐ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล 
สถานีอนามัย สถานีตํารวจ 

(3) เกณฑสิ่งแวดลอม 
   การกอสรางสะพานอาจมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมได เชน อาจกอใหเกิดการ
รบกวนสภาพตามธรรมชาติของลําน้ํา และระบบนิเวศของชุมชนได นอกจากนี้ยังอาจกอใหเกิดการตัดไม
ทําลายปาเพื่อใหไดพื้นที่กอสราง ในระหวางกอสรางอาจมีมลภาวะตางๆ เกิดข้ึน การศึกษาผลกระทบ
ของสิ่งแวดลอมจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองพิจารณา 
   ในโครงการกอสรางสะพานบางโครงการที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนความเปนอยูของประชาชน จําเปนตองมีการทํารายงานการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment หรือ EIA) ซึ่งเปนไปตามขอบัญญัติทางกฎหมาย ทองถิ่นควรจะ
ดําเนินการใหทราบแนชัดวาโครงการที่จะทํานั้นตองทํารายงานการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
หรือไม โดยการปรึกษากับสถาบันการศึกษา หรือ หนวยราชการที่เกี่ยวของ  

(4) เกณฑยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
   การกอสรางสะพานจะตองคํานึงถึงยุทธศาสตรการพัฒนาของพื้นที่ เพื่อใหทราบวา
ทองถิ่นมีเปาหมายในการพัฒนาไปสูความเจริญกาวหนาในทิศทางใด เชน กรณียุทธศาสตรสงเสริมการ
ทองเที่ยว อาจจะตองพัฒนาสะพานเพื่อเชื่อมโยงกับถนนเขาสูแหลงทองเที่ยว หรือ แหลงผลิตสินคา
หัตถกรรมอุตสาหกรรมพื้นบาน ก็จะตองมีการวางแผนโครงงานกอสรางทางและสะพาน เพื่อเปนการ
สนับสนุนยุทธศาสตรในแตละดาน 
  (5) เกณฑความมั่นคงและการปกครอง 
   เปนเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการปกครอง ซึ่งเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอ
ความมั่นคงของประเทศชาติ เชน การกอสรางสะพานเขาไปในเขตชายแดน จะชวยใหเจาหนาท่ีของรัฐ
เขาไปถึงพื้นที่ไดอยางทันทวงที  
  ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและลําน้ํา 
  การกอสรางสะพานอาจมีผลกระทบตอสภาพทางธรรมชาติของลําน้ํา และมีผลตอระบบ
นิเวศของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบริเวณลําน้ํา เชน ปลา พืช และรวมถึงชุมชนดวย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
การไหลของน้ําตามธรรมชาติ อาจสงผลกระทบใหเกิดน้ําทวม และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น 
การกอสรางสะพานจะตองคํานึงถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมอยางนอย 4 ประการคือ 

(1) จะตองไมทําใหเกิดการกัดเซาะของตลิ่ง และการตกตะกอนลงไปในกระแสน้ํา 
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(2) จะตองรักษาระบบนิเวศ ท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําตามธรรมชาติ 
(3) จะตองรักษาคุณภาพของน้ํา และคุณลักษณะทางกายภาพไวดังเดิม 
(4) จะตองปองกันไมใหเกิดน้ําทวม หรือ การเปลีย่นแปลงทิศทางการไหลของลาํน้ํา 

  ในกรณีท่ีกอสรางสะพานอยูในแนวชุมชน หรือ อยูหางจากที่ชุมชนไมเกิน 100 เมตร 
จะตองดําเนินการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ฝุนละออง มลภาวะน้ํา อากาศ และเสียงดังนี้ 
  กอนดําเนินการกอสราง 

(1) การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(2) บริเวณโดยรอบที่ทําการกอสราง ซึ่งรวมถึงตําแหนงท่ีทําการกอสราง และพื้นที่

สําหรับการกองวัสดุ และอุปกรณ ตองทํารั้วทึบมีความสูงไมนอยกวา 1 เมตร โดยรอบ  
(3) ภายในรั้วทึบนี้ ตองจัดใหมีบอขนาดเล็กเพื่อรองรับน้ําท่ีเกิดจากการชําระลางเศษ

สิ่งของตางๆ เชน การชําระลางลอรถขนวัสดุการทําความสะอาดอุปกรณตางๆ และเมื่อปริมาณน้ําในบอมี
มากพอจะตองดูดไปกําจัดท่ีอื่นตอไป 

(4) พื้นที่สําหรับการผสมคอนกรีตจะตองอยูหางจากชุมชนมากกวา 100 เมตร ข้ึนไป 
การผสมคอนกรีตจะตองเปนระบบปดท้ังหมด ไมปลอยใหมีสิ่งตกคางกับสิ่งแวดลอม 

(5) ควรกําหนดใหมีบริเวณสําหรับลางรถยนตขนสงวัสดุภายในรั้วทึบ กอนบรรทุกวัสดุ
ออกนอกพื้นที่กอสราง 

(6) ตรวจสอบสภาพรถยนต และเครื่องจักรอุปกรณสําหรับการกอสรางตางๆไมใหเกิด
เสียงดัง หรือ ปลอยควันดําเกินมาตรฐานของกรมการขนสงทางบก 

(7) ควรกําหนดมาตรการลดความดังของเสียงและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการตอกเข็ม 
(8) ติดตั้งปายระบุช่ือโครงการ ผูเกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
(9) จัดใหมีแผนงานดานการจัดการจราจรระหวางกอสราง 

   ระหวางกอสราง 
(1) การกอสรางตางๆ การกองวัสดุ อุปกรณ จะตองกระทําภายในรั้วทึบที่สูงอยางนอย  

1 เมตร 
(2) ทําการฉีดน้ําอยางนอยวันละ 3 ครั้ง ภายในรั้วทึบ รวมทั้งฉีดน้ําที่กองวัสดุที่เปน

หิน ทราย เพื่อปองกันฝุนละออง หรือ จัดใหมีสิ่งปกคลุมกองวัสดุท่ีกอใหเกิดฝุนละออง 
(3) จะตองกําจัดดิน ทราย โคลนที่ตกหลนอยูรอบนอกบริเวณโดยรอบรั้วพื้นที่กอสราง

เปนประจํา การกวาดทําลายควรใชกวาดแบบเปยกเพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 
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(4) ทําการลางลอรถยนตขนสงวัสดุหรือรถยนตอื่นๆ ภายในรั้วทึบ กอนออกนอกพื้นที่
กอสราง 

(5) ตองจัดใหน้ําไหลลงสูรอง และบอท่ีไดทําข้ึนภายในรั้วทึบ เมื่อมีปริมาณน้ํามากพอ
ใหสูบไปกําจัด 

(6) ตองจัดใหมีไฟฟาสองแสงสวาง และการจัดจราจรระหวางกอสราง 
(7) การเจาะ การตอกเสาเข็ม การขุดผิวดิน การใชเครื่องจักรตางๆ ภายในรั้วพื้นที่

กอสรางที่เกิดการรบกวนตอประชาชนใหกระทําไดในชวงเวลากลางวันเทานั้น หามทําเวลากลางคืน หาก
มีความจําเปนตองมีการขออนุญาต 

(8) การเปดผิวถนนนอกรั้วโครงการ เมื่อจบโครงการแลวแลวจะตองปดดวยวัสดุ
คอนกรีต หรือ ยางมะตอย ไมควรใชแผนเหล็กปดไว และจะตองทําใหเรียบรอยกอนหานาฬิกา เพื่อ
ปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองเนื่องจากการสัญจรของยวดยาน 

(9) จัดอุปกรณปองกันฝุน และอุปกรณปองกันอันตราย ใหแกคนงาน 
(10) รถบรรทุกที่ขนอุปกรณกอสราง ดิน ทราย จะตองมีผาคลุมปกปดอยางดีเพื่อปองกัน

ฝุนละอองฟุงกระจาย และปองกันเศษวัสดุรวงหลนลงถนน 
(11) เมื่อมีผูรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของการกอสรางจะตองดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

 2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
  เมื่อไดขอมูลตางๆ ท่ีตองการตามเกณฑท่ีไดใหไวในหัวขอท่ีผานมา ก็จะเปนการพิจารณา
ใหคะแนนน้ําหนักหรือความสําคัญของแตละโครงการ ซึ่งคาน้ําหนักของแตละเกณฑอาจจะแตกตางกัน
ออกไปตามพื้นที่และตามความเหมาะสม เชน ในพื้นที่ที่มีประชากรนอย แต การคมนาคมลําบากมาก 
ก็อาจจะตองพิจารณาวามีความสําคัญในการกอสรางมาก เพราะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
แมวาการกอสรางอาจไมคุมคาทางเศรษฐกิจ หรือ ในบางพื้นที่ท่ีการกอสรางสะพานจะทําใหมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจมาก แต อาจทําใหระบบนิเวศของชุมชนสูญเสียไป ก็ทําใหความสําคัญของโครงการลดลงไป 
ตัวอยางขางลางนี้เปนตัวอยางการใหคะแนนคาน้ําหนักในแตละเกณฑ 

 กรณีศึกษาที่ 1:  หมูบานที่มียุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เปนชุมชนผลิตสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 
การคัดเลือกโครงการกอสรางสะพานก็ควรจะใหคาน้ําหนักกับเกณฑทางเศรษฐกิจในสัดสวนที่มากดังนี้ 

เกณฑทางดานวิศวกรรม 15% 
เกณฑเศรษฐกิจ 30% 
เกณฑสังคม  15% 
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เกณฑสิ่งแวดลอม 10% 
เกณฑทางดานยุทธศาสตร 20% 
เกณฑการปกครอง 10% 

 กรณีศึกษาที่ 2:  หมูบานที่มีประชาชนอาศัยเปนจํานวนมาก แต ไมมีโรงพยาบาล และโรงเรียน
ในทองถิ่นของตน ตองอาศัยโรงเรียนและโรงพยาบาลจากหมูบานขางเคียงซึ่งตองขามลําน้ํา ในตัวอยางนี้
ควรจะใหคาน้ําหนักแกเกณฑทางสังคมในสัดสวนที่มากดังนี้ 

เกณฑทางดานวิศวกรรม 20% 
เกณฑเศรษฐกิจ 15% 
เกณฑสังคม  35% 
เกณฑสิ่งแวดลอม 10% 
เกณฑทางดานยุทธศาสตร 10% 
เกณฑการปกครอง 10% 

  

(ตัวเลขรอยละท่ีแสดงไวขางตนเปนเพียงตัวอยางการดําเนินงานเทานั้น แตละทองท่ีอาจจะใหคารอยละ
ของแตละโครงการตามความเหมาะสมและจําเปนของพื้นที่นั้น) 
 

 ในแตละเกณฑอาจมีเกณฑยอยๆลงไปอีก ซึ่งอาจมีคาน้ําหนักไมเทากัน เชน เกณฑทาง
วิศวกรรม การคิดคาน้ําหนักของเกณฑยอยลงไปนั้น จะทําใหทราบความสําคัญของเกณฑยอยเหลานั้น 
ซึ่งจะเปนผลดีตอการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ตัวอยางเกณฑวิศวกรรมในกรณีศึกษาที่ 2 ซึ่ง
เทากับ 20 % มีท่ีมาจาก 
 

ปริมาณการจราจรและการเชื่อมตอโครงขายทาง 7% 
สภาพทางธรณีวิทยา และคุณสมบัติทางปฐพีของดิน ณ ตําแหนงท่ีตั้ง 5% 
สภาพทองน้ํา และการไหลของน้ํา 4% 
การจัดหาแรงงาน อุปกรณ และวัสดุกอสราง 4% 
รวม   20% 

 

 เมื่อรวมคะแนนจากทุกเกณฑแลว ใหจัดลําดับความสําคัญของโครงการโดยดูวาโครงการใด
มีคะแนนสูงก็ถือวามีความสําคัญมาก ควรจะไดรับการพิจารณาใหกอสราง 
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3.   การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางเศรษฐศาสตร 
 การกอสรางสะพานจะตองใชเงินลงทุนในการกอสราง รวมท้ัง คาใชจายในการบํารุงรักษา
จํานวนมาก เงินเหลานี้มาจากงบประมาณของแผนดิน ซึ่งมีอยูอยางจํากัด เมื่อเทียบกับโครงการกอสราง
ตางๆ ท่ีมีอยูท่ัวประเทศ ดังนั้นโครงการกอสรางที่ไดรับการอนุมัติกอสรางจึงจะตองเปนโครงการที่มี
ความคุมคาตอการลงทุน โครงการดานวิศวกรรมทุกโครงการนั้นจะตองมีการศึกษาความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตรซึ่งนับเปนเกณฑท่ีสําคัญเกณฑหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ อยางไรก็ตามการ
ดําเนินงานโครงการตางๆของรัฐบาลเปนกิจการสาธารณูปโภค การดําเนินงานจึงมิไดมุงหวังกําไรเปน
หลัก แตจุดหมายของโครงการเพื่อเปนการพัฒนาประเทศและการบริการแกประชาชน ความเหมาะสม
ของโครงการจึงตองพิจารณาผลประโยชนท่ีประเทศชาติ และประชาชนจะไดรับเปนหลัก สวนกําไรนั้น
เปนเรื่องรองลงไป 
 ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการกอสรางสะพานในแงความคุมคาตอการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ สามารถนําเอาหลักการทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชได การศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการทางเศรษฐศาสตร เพื่อนําไปสูการคัดเลือกและการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ สามารถ
กระทําไดหลายวิธีดังนี้ 

1. วิธีจํานวนเงินเฉลี่ยเทากันรายป 
2. วิธีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ 
3. วิธีเงินลงทุนโครงการ 
4. วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน 
5. วิธีจุดคุมทุน 
6. วิธีอัตราสวนผลประโยชนตอเงินลงทุน 

ในที่นี้จะอธิบาย วิธีอัตราสวนผลประโยชนตอเงินลงทุน และวิธีอัตราผลตอบแทนภายใน พอ
เปนสังเขป 
 3.1 อัตราสวนผลประโยชนตอเงินลงทุน (Benefit Cost Ratio, B/C) 
  อัตราสวนผลประโยชนตอการลงทุนหมายถึงอัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนตอมูลคาปจจุบันของตนทุน ผลประโยชนในที่นี้หมายรวมถึงผลประโยชนท่ีไดรับตอบแทน
จากโครงการทั้งทางตรงที่วัดในรูปของตัวเงินไดอยางชัดเจน และทางออมท่ีไมอาจวัดในรูปของตัวเงิน
ไดอยางชัดเจน เชน ในกรณีโครงการกอสรางสะพาน ผลประโยชนทางตรงอาจวัดจากการเพิ่มข้ึนของ
การคาขายระหวางชุมชน สวนผลประโยชนทางออมไดแกการเขาถึงบริการของรัฐสะดวกขึ้น เปนตน  
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  สวนเงินลงทุนในที่นี้รวมถึงตนทุนที่ใชในการกอสราง และคาใชจายในการดําเนินงาน 
และการบํารุงรักษา ตลอดจนคาใชจายสําหรับการดําเนินงานอันเนื่องมาจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการเชน คาชดเชยการยายถิ่นฐาน คาใชจายเพื่อแกปญหามลภาวะ การคํานวณอัตราสวน
ผลประโยชนตอเงินลงทุนทําไดโดยเปลี่ยนผลประโยชน และเงินลงทุนทั้งหมด ใหเปนคาเงินปจจุบัน
ตามสูตร 
 

มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 
B/C ratio = 

มูลคาปจจุบันของตนทุน 
 
 

  หลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณาเลือกโครงการใหดูจากคา B/C หากมีคามากกวา 1 แสดง
วาเปนโครงการที่มีผลตอบแทนมากกวาการลงทุน เปนโครงการที่มีความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ โดย
โครงการที่มีคา B/C มากแสดงวามีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาก ในกรณีท่ีมีหลายโครงการ และมี
งบประมาณจํากัดควรเลือกโครงการที่มีคา B/C สูงกวาดําเนินการกอน แตหากคา B/C นอยกวา 1 เปน
โครงการที่มีผลตอบแทนนอยกวาการลงทุน ไมคุมทุนในเชิงเศรษฐกิจ แตอาจดําเนินโครงการไดหากมี
ความจําเปนในดานอื่นๆ ดังท่ีไดอธิบายไวในเรื่องตัวช้ีวัดและเกณฑการคัดเลือกโครงการ 

ตัวอยางการคํานวณคาอัตราสวน B/C 
 ในโครงการกอสรางสะพานหนึ่งขามลําน้ําหนึ่งซึ่งกําหนดใหมีอายุการใชงาน 30 ป มีเงินลงทุน
และผลประโยชนท่ีแปลงกลับมาเปนมูลคาปจจุบันแลวดังนี้ 
คาปจจุบันของเงินลงทุน 
 1. คากอสรางสะพาน 6,500,000 บาท 
 2. คาบํารุงรักษาปละ 50,000 บาท 1,500,000 บาท 
 3. คาใชจายเพื่อแกปญหามลภาวะระหวางกอสราง 600,000 บาท 
  รวม  8,600,000 บาท 
คาปจจุบันผลประโยชน 
 1. ปริมาณการขายสินคาท่ีเพิ่มข้ึน (ปละ 250,000) 7,500,000 บาท 
 2. การประหยัดคาใชจายในการเดินทาง (ปละ 120,000) 3,600,000 บาท 
  รวม  11,100,000 บาท 
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อัตราสวน B/C คํานวณไดเทากับ 11,100,000 / 8,600,000 = 1.29 > 1.0 เปนโครงการที่ทําแลวมีความ
คุมคาในเชิงเศรษฐกิจ  

 อนึ่ง ในทางเศรษฐศาสตร จํานวนเงินเดียวกันในปจจุบันและในอนาคตถือวามีมูลคาไมเทากัน
ข้ึนกับอัตราดอกเบี้ย และเงินเฟอ เพื่อใหการคํานวณอัตราสวนผลประโยชนตอเงินลงทุนสามารถทําการ
เปรียบเทียบเงินลงทุน กับ ผลประโยชนได จึงตองพิจารณามูลคาปจจุบันของเงินลงทุน และผลประโยชน 
โดยการแปลงเงินลงทุนหรอืผลประโยชนในอนาคตกลับมาเปนคาเงินเทียบเทาในปจจุบัน ซึ่งมีสูตรการ
คํานวณที่ข้ึนอยูกับอัตราดอกเบี้ย รายละเอียดการคํานวณสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากตําราทางดาน
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม    
 3.2 อัตราผลตอบแทน (Rate of Return) 
  อัตราผลตอบแทนหมายถึงผลที่ไดจากการลงทุนเปนอัตรารอยละเมื่อเทียบตอเวลาหนึ่งป
ท่ีลงทุนไป ซึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยนั่นเอง การใชอัตราผลตอบแทนสามารถใชเปรียบเทียบโครงการตางๆ
ได การคํานวณอัตราผลตอบแทนของโครงการนั้น กระทําไดโดยการคํานวณหาอัตราดอกเบี้ย RR ท่ีทํา
ใหมูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิเทากับมูลคาการลงทุนปจจุบัน โครงการที่ใหอัตราผลตอบแทน
สูงเปนโครงการที่มีความคุมทุนในเชิงเศรษฐศาสตรมากกวาโครงการที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ํากวา 

  อยางไรก็ดี ความสําคัญของโครงการกอสรางสะพานจะพิจารณาแตเฉพาะความคุมทุนใน
เชิงเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวไมได สะพานเปนโครงสรางพื้นฐานที่รัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองดําเนินการกอสรางเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชน จึงถือเปนงานบริการท่ีไมคิดในรูปของกําไร 
ผลประโยชนของโครงการอาจไมสามารถวัดออกมาในรูปของตัวเงินได เชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน การเดินทางสะดวกรวดเร็วข้ึน การเขาถึงการบริการของภาครัฐสะดวกขึ้น หรือการเขาถึง
ประชาชนโดยภาครัฐสะดวกขึ้น ผลประโยชนเหลานี้มีสวนสําคัญตอการพิจารณาความสําคัญของ
โครงการ และจะตองพิจารณาใหรอบคอบอยางเหมาะสมนอกเหนือจากการคุมทุนเชิงเศรษฐกิจ 

4.   การดําเนินการของบประมาณ 
 เมื่อไดพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลําดับความสําคัญแลว ก็จะเสนอแผนของบประมาณ
สนับสนุน เพื่อใหการดําเนินงานเกิดข้ึนได การทําแผนของบประมาณนั้นหากเปนการกอสรางภายใน
พื้นที่เขตการปกครองสวนทองถิ่นก็ใหดําเนินการขอจัดตั้งงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น หากเปนการกอสรางเชื่อมระหวางสองพื้นที่การปกครองสวนทองถิ่น ก็ใหดําเนินการของบประมาณ
จากองคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นของพื้นที่ที่เกี่ยวของมีสวนรวมกัน
ในการจัดสรรงบประมาณ 
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5.   การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 การกอสรางจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนั้น จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในชุมชน โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ท้ังกอนการสรางสะพาน 
ระหวางกอสรางสะพาน และหลังการกอสรางสะพาน ซึ่งการมีสวนรวมดังกลาวของประชาชนจะไม
เพียงแตทําใหการกอสรางสะพานลุลวงไปไดดวยดีเทานั้น แตยังทําใหการใชงานสะพานและการ
บํารุงรักษาสะพานดําเนินไปไดตลอดอายุการใชงานของสะพาน ดังนั้นการกอสรางสะพานจึงควรผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน อันเปนการจัดประชุมรวมกัน โดยการจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากทั้งภาครัฐ ทองถิ่น ชุมชน NGO และผูเกี่ยวของตางๆ วัตถุประสงคของการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปนการชี้แจงทําความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อ
นําความคิดเห็นของประชาชนนั้นมาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 
 ขอดีของการใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  มีดังนี้ 

(1) เสริมสรางความไววางใจกันระหวางชุมชมและภาครัฐ  
(2) เปนเวทีใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจเปนขอมูลท่ีดีตอการดําเนินงานของ

ภาครัฐ 
(3) การมีสวนรวมของประชาชนทําใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของรัฐและทองถิ่น 

 หลักการสําคัญของการใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น   
(1) ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น   
(2) กอนการจัดใหประชาชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ควรมีการประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบอยางพอเพียงและทั่วถึง การประชาสัมพันธอาจใชสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ ผูนําชุมชน
กระจายขาว หรือวิทยุกระจายเสียงประจําชุมชน หรือชองทางอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 

(3) สถานที่ และเวลาที่จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ควรเปนสถานที่ และ
เวลาที่ประชาชนสะดวกตอการเขารวม และควรใชเวลานอกเหนือเวลางานตามปกติของชุมชน เชน 
วันหยุด เปนตน 

(4) การจัดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เปนการชี้แจงจากภาครัฐ 
และเปนการรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชน ตองมีองคประกอบทั้งสองสวน ภาครัฐตองไมใชเวที
เพื่อช้ีแจงอยางเดียว แตตองรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาคประชาชนดวย 

(5) การนําเสนอชี้แจงของภาครัฐควรกระทําในรูปแบบที่เขาใจไดงาย อาจมีแผนภูมิ รูปภาพ 
รูปถายประกอบการนําเสนอ 
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(6) การดําเนินกิจกรรมรับฟงความคิดเห็น ควรใหประชาชนมีสวนรวม โดยเปดโอกาสให
ผูเขารวมไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง และควบคุมการอภิปรายใหอยูในหัวขอท่ีกําหนด 

(7) หลังจากจบกิจกรรมการใหประชาชนมีสวนรวมแลว ควรมีการสรุปขอคิดเห็น และสิ่งท่ี
ไดจากการอภิปราย และควรจัดทํารายงานผลสรุปการอภิปรายของที่ประชุมเผยแพรใหสาธารณะทราบ
ตอไป 

แผนกิจกรรมการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ระยะเวลา กิจกรรม 

3-4 สัปดาหกอนการจัดกิจกรรม 1. กําหนดวัตถุประสงค วัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดรับฟงความคิดเห็น 
2 สัปดาหกอนการจัดกิจกรรม 1. อภิปรายกับบุคลากรของชุมชนในประเด็นหัวขอที่จะจัดใหมีการเสนอ

ความเห็น และใหคําอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการรับฟง
ขอคิดเห็น 

2. ตระเตรียมเอกสารตางๆที่จะใชในการจัดกิจกรรม 

1-2 สัปดาหกอนการจัดกิจกรรม 1. แจกจายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของไปยังประชาชน และผูที่เกี่ยวของ         
เพื่อเชิญมารวมในการรับฟงความคิดเห็น 

2. แจงแผนกิจกรรมใหสื่อตางๆในชุมชนรับทราบ เพื่อชวยประชาสัมพันธ 
3. ดําเนินการติดตอเพื่อการเตรียมการสถานที่และอุปกรณที่จําเปน เชน 
เวที โตะ ไมโครโฟน ที่นั่ง 

1 สัปดาหกอนการจัดกิจกรรม 1. เตรียมเอกสารประกอบการจัดงานใหอยูในรูปแบบพรอมนําเสนอ 
2. เตรียมวาระการดําเนินงาน 
3. ยืนยันการนัดหมายกับผูที่เกี่ยวของ 
4. จัดเตรียมสําเนาเอกสารที่จะแจกจายในวันงาน 

1 วันกอนการจัดกิจกรรม 1. ตรวจสอบความพรอมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม 
 
 ดวยเหตุนี้ รัฐหรือทองถิ่นควรจะประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการ
จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และควรมีหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ มารวมเพื่อช้ีแจง
แนวทางการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางกอสราง เชน กรรมสิทธิ์ ท่ีดิน การจัดระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟาและแสงสวาง เปนตน 


