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แนวทางการพัฒนางานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฏรธานี1 

 
GUIDELINE ROADS MAINTENANCE MANAGEMENT DEVELOPMENT  
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TACHANG DISTRICT, SURATTHANI PROVINCE1 
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การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารจัดการ

งานซอมบํารุงรักษาถนนตางๆในเขต อบต.ทาฉาง โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากคณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ปลัดอบต และสมาชิกสภา อบต.ทาฉาง รวม

จํานวน 15 คน 

           ผลการศึกษา พบวา อบต.ทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฏรธานี ยังขาด

การบริหารจัดการ งานซอมบํารุงรักษาถนนที่ดี ประกอบดวยดวย 5 ดานดวยกัน คือ 1)

ดานงบประมาณ พบวา มีการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอในการซอมบํารุงถนนเมื่อ

เทียบกับสภาพถนนในปจจุบันท่ีตองการซอมแซมบํารุงรักษาเปนจํานวนมาก ซึ่งเกิด

จากการท่ี อบต.ทาฉางตั้งงบประมาณซอมแซมถนนในงบกลาง ทําใหไมสามารถ

วางแผนงานไดครบถวนและต้ังงบประมาณไดอยางเพียงพอ ในการพัฒนาระบบงาน   

ดานงบประมาณ คือ จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ โดยวางแผนงานและดําเนินการ

สํารวจถนนท่ีชํารุดและถนนที่ตองบํารุงตามกําหนดระยะเวลาแลวต้ังจายเปน

งบประมาณรายจายประจําป 2)ดานการจัดทําแผนงานบํารุงรักษาถนน พบวา มี     

การจัดทําแผนฯในแตละปเปนประจําทุกป แตไมมีการสํารวจขอมูล ดานการบํารุงรักษา

ถนนตามกําหนดระยะเวลา รวมท้ังคณะผูบริหารไมไดมีการนําแผนการซอมบํารุงรักษา 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 นักศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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ถนนประจําปฯมาใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง ในการพัฒนาระบบงานดานการจัดทํา

แผนงานบํารุงรักษาถนน คือ สํารวจและรายงานในสวนของงานบํารุงรักษาถนนตาม

กําหนดเวลาเพิ่มเติมโดยแยกขอมูลจากการสํารวจถนนประกกอบดวย ขอมูลถนนชํารุด

นอย ขอมูลถนนชํารุดมาก และขอมูลถนนที่ครบกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษา 

เพ่ือการวางแผนในการดําเนินการซอมแซมถนนตอไป นอกจากนี้ใหชี้แจงขั้นตอนและ

ความสําคัญในการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนนตอที่ประชุมคณะผูบริหารฯ

เพ่ือใหพิจารณานําขอมูลจากผลการสํารวจถนนประจําปมาดําเนินการต้ังเปนรายจาย

งบประมาณประจําปพอ 3)ดานบุคลากร พบวา ขาดการฝกอบรมเรียนรูเพ่ือเพิ่มพูน

ทักษะในงานซอมบํารุงรักษาถนนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งขาดจํานวนบุคลากรท่ี

รับผิดชอบงานซอมบํารุงรักษาถนนโดยตรง การพัฒนาระบบงานดานบุคลากร คือ 

จัดหาหัวหนาฝายงานซอมบํารุงรักษาถนน รวมทั้งจัดหาลูกจาง ตามภารกิจมา

ปฏิบัติงานภาคสนามในการซอมแซมหลุมบอถนน  รวมทั้งสงบุคลากรทุกคนท่ี        

ปฏิบัติงานซอมบํารุงรักษาถนนเขารับการฝกอบรมอยางนอยปละ1คร้ัง 4)ดาน        

การจัดหาเครื่องจักรเพ่ือสนับสนุนในงานซอมบํารุงรักษาถนน พบวา อบจ.ให           

การสนับสนุนในงานซอมบํารุงรักษาถนน แตสามารถซอมแซมเฉพาะถนนดินจาก     

การสนับสนุนเคร่ืองจักรกลหนักเทาน้ัน รวมท้ัง อบต.ทาฉางยังไมมีเคร่ืองมือและ

บุคลากรในการซอมหลุมบอถนน  ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการจัดหา

เคร่ืองจักรกล คือจัดซื้อเคร่ืองมือในการซอมหลุมบอถนน เพ่ือดําเนินการซอมแซมหลุม

บอถนนทุกประเภทที่ชํารุดนอย และขอสนับสนุนเคร่ืองจักรกลหนักจากหนวยงาน อบจ. 

เพ่ือซอมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดมาก ในสวนขอมูล ถนนทุกประเภทที่ตองมีการบูรณะ

บํารุงรักษาตามกําหนดเวลา ใหดําเนินการจัดจางเอกชนตามรายจายงบประมาณ

ประจําป รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาเพื่อจัดซื้อเคร่ืองจักรกลหนักในระยะตอไป ตามฐานะ

ทางการคลังของ อบต.ในอนาคต 5)ดานการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น พบวา อบต.

ทาฉาง ประสบปญหาจากการที่มีรถบรรทุกท่ีมีนํ้าหนักเกินเขามาใชถนนของ อบต.               

ทาฉาง ทําใหถนนเกิด การชํารุดเสียหาย ซึ่งตองมีกฎหมายมาควบคุมการบรรทุกนํ้าหนัก
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เกินของรถ การพัฒนาระบบ งานขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น คือ ดําเนินการขึ้นทะเบียน

ทางหลวงทองถ่ิน โดยดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการจัดทํางานขึ้นทะเบียน 

ทางหลวงทองถิ่นพรอมประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเพ่ือใหความรวมมือเมื่อมี             

การขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ินแลวจะตองมีการบังคับใชตามกฎหมายทางหลวง

ทองถิ่นอยางเครงครัด 

 

คําสําคัญ : การพัฒนางาน งานบริหารจัดการ   งานซอมบํารุงรักษาถนน 
 
Abstract 
  The purpose of this study was to Guideline improve the management of 

road maintenance in the Tha Chang Subdistrict by in-depth interviews of the 

executives and a member of Tha Chang Subdistrict Administrative 

Organization (SAO) totally 15 people. 

           The results showed that, Tha Chang Subdistrict Administrative 

Organization, Surat Thani Province is lack of well maintenance and management 

of the road. Its’ Composed of 5 factors: 1) the allocation budget of the road 

maintenance is not enough when compared to the current state of the road is 

need a lot of maintenance. This problem cause of Tha Chang Subdistrict 

Administrative Organization (SAO) settle the maintenance Budget in The 

Consolidated budget, So, it could plan to set the adequately budget in 

developing Budget Planning System. Plan and conduct a survey of the 

damaged roads and road maintenance to the period already paid a set annual 

budget. 2) the road maintenance plan showed the plan each year, every year. 

But a survey by the maintenance period. The Board does not have the annual 

road maintenance plan has been used in the practice. In developing the plan, 

the road maintenance is explored and reported in terms of road maintenance 

work scheduled for extracting data from a survey by the enclosing expand. 
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For the less damaged. We are defective road. Road and the period of 

maintenance. Planning to carry out repairs to the road. In addition, to clarify 

the importance of management and maintenance of the street to the Board of 

Directors to consider the data from the Annual Survey on the implementation 

of the annual budget, as well as expenses. 3) the lack of trained personnel to 

learn skills in road maintenance on a regular basis. Including the number of 

personnel directly responsible for road maintenance. Workforce development 

system is the chief supplier of road maintenance. Including employee 

recruitment according to the mission field repair potholes in the road. 

Including personnel who perform maintenance road training at least one time 

per year. 4) the supply of equipment to support road maintenance in the 

Administration. Provide support for road maintenance. But can be repaired 

only by dirt road only to support heavy equipment, including tools and 

personnel Category Tha Chang to repair potholes in the road. In the 

development, management and procurement of equipment. The purchase of 

equipment to repair potholes in the road. To repair potholes on the road every 

few damaged. And heavy support from the DWP. Dirt road to repair very 

damaged. The data types that need to be restored road maintenance 

schedule. To conduct an annual budget expenditures by private employers. 

The development plan for the purchase of heavy equipment in the next phase. 

According to the Ministry of Finance of the Board found that the registration of 

local roads Tha Chang suffered from a truck that weighs over into the street. 

Skip to Tha Chang Road was damaged. The law requires drivers to carry the 

extra weight of the car. Development is the local highway system up to the 

registration of local roads. Developed by personnel with knowledge of the 
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local roads and public relations work up to the public to cooperate with the 

registration of local roads will be strictly enforced by the local highway. 

Keywords: Development Management. Road maintenance. 

 
บทนํา 

องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ซึ่งเปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประสบปญหาในการบริหารจัดการในเร่ืองของการบํารุงดูแลรักษาถนนของตนเองภายใน

หมูบานตางๆ เชนกัน เนื่องจากสภาพถนนตางๆในปจจุบันท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง มีสภาพท่ีชํารุดทรุดโทรม ขาดการบริหารจัดการในเร่ือง

ของการบํารุงดูแลรักษาถนน เน่ืองจากการบํารุงดูแลรักษาถนนตางๆนั้น จําเปนท่ีจะตอง

ใชทรัพยากรตาง ๆ จํานวนมาก ทั้งในแงของงบประมาณ ท่ีมีจํากัดรวมทั้ง การบริหาร

จัดการดานงบประมาณ โดยจะเห็นไดจากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาฉางได ตั้ง

งบประมาณรายจาย ในสวนของการซอมแซมบํารุงรักษาถนนไวในหมวดของคาวัสดุ

กอสรางเปน  จํานวนเงิน 82,490 บาท รวมกับคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 

30,000 บาท รวมเปนเงิน ที่ตั้งไวในการซอมบํารุงถนนท้ังส้ิน 112,490 บาทตอป เทานั้น 

(องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง,2555 ก : 40) ซ่ึงไมเพียงพอในการซอมแซมถนนในแต

ละป ซึ่งเมื่อมีการรองเรียนจากประชาชนใหดําเนินการซอมแซมถนนเพ่ิมมากขึ้นเกิน

งบประมาณท่ีตั้งไวก็จะโอนเงินงบประมาณในหมวดอ่ืนๆหรือ ตั้งจายจากงบกลาง ซึ่งทํา

ใหเห็นถึงการขาดการบริหารจัดการดานงบประมาณท่ีดี 

ในดานบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ขาดบุคลากรผูท่ีมีความรู 

เชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการซอมบํารุงรักษาถนนรวมทั้งบุคลากรภาคสนาม

ที่ปฏิบัติงานซอมแซมหลุมบอถนนโดยบุคลากรในสวนโยธาขององคการบริหารสวน

ตําบลทาฉาง ณ.ปงบประมาณประจําป พ.ศ.2555 มีจํานวน 2 อัตรา คือ ตําแหนง

หัวหนาสวนโยธา และตําแหนงชางโยธา เทาน้ัน (องคการบริหารสวนตําบล ทาฉาง, 

2555ข : 5) 

ในสวนของเคร่ืองจักรที่ตองใชในการซอมแซมบํารุงดูแลรักษาถนนนั้น 

องคการบริหารสวนตําบลทาฉางไมมีเคร่ืองจักรกลหนักและชุดซอมหลุมบอใน             
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การซอมแซมถนน  แตจะใชงบประมาณรายจาย สวนโยธาหมวดวัสดุกอสรางในการจัดซื้อ

ดินลูกรังเพื่อซอมแซมหลุมบอของประเภทถนนดินโดยจะซอมแซมไดเฉพาะถนนดิน

เทานั้น(องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง, 2555ค : 5) นอกจากน้ียังทําใหประชาชนผูใช

ถนน เกิดความเดือดรอนในการสัญจร จนเกิดการรองเรียนจากประชาชนผูใชถนน             

ดังจะเห็นไดจากหนังสือรองเรียนของประชาชนในหมูบานตางๆ (องคการบริหาร              

สวนตําบลทาฉาง, 2554 : 16) 

จากสถานการณดังท่ีไดกลาวไวขางตน จะเห็นไดวา องคการบริหารสวนตําบล

ทาฉางยังขาดการบริหารจัดการในเร่ืองของการบํารุงดูแลรักษาถนนที่ดี ซ่ึงหากยังคง             

ไมมีการพัฒนาในเร่ืองดังกลาว  ก็จะเกิดความเสียหายตอประชาชนและชุมชนท้ังดาน 

การแขงขันทางเศรษฐกิจซึ่งจะตองมีระบบการขนสงสินคาท้ังในหมูบานและภายนอกท่ี

ดี มีความประหยัด รวดเร็ว สวนในดานสังคมทําใหประชาชนขาดคุณภาพชีวิตท่ีดีใน

การดํารงชีวิตประจําวัน  อีกท้ังเปนเหตุนํามาซึ่งความเส่ียงท่ีอาจนําไปสูการรองเรียน

จากประชาชนในการไมบํารุงดูแลรักษาถนน อีกท้ังองคกรจะตองสูญเสียงบประมาณ

มากขึ้นจากถนนท่ีเสียหายลุกลามจนตองดําเนินการกอสรางใหม สงผลถึงความมั่นคง

ทางดานการคลังขององคกรและตอประเทศชาติโดยรวมดวย 

ดวยความสําคัญดังที่ ไดกลาวไว  ในฐานะที่ ผู วิ จัยเปนนักศึกษาวิชา              

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแกน อีก

ท้ังยังเปนผูท่ีปฏิบัติงานดานการบริหารงานสวนโยธาของ อบต.ทาฉาง ซึ่งมีหนาท่ี

รับผิดชอบในการบริหารงานถนนรวมท้ังการดูแลรักษาถนนตางๆในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลทาฉางอยูแลว ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นควรท่ีจะตองทบทวนปรับปรุงแกไขปญหา

ดังท่ีไดกลาวไวขางตน โดยการพัฒนางานบริหารจัดการงานบํารุงรักษาถนนตางๆใน              

เขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน

ตางๆในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฏรธานี 
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วิธีการวิจัย 
โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง  

ปลัดอบต ทาฉาง และสมาชิกสภา อบต.ทาฉาง รวมจํานวน 15 คน 
          การวิเคราะหขอมูล 

1.ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการ สัมภาษณ 

2.นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปความตาม

ประเด็นสําคัญ 

3.ผูวิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล แบบสามเสา(Triangulation) โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี    

   3.1 การตรวจสอบแบบสามเสาดานเวลา กลาวคือ ผูวิจัยมีการสัมภาษณ

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในตางเวลากัน ถาไดขอมูลจากการสัมภาษณ

เหมือนกันและตรงกัน ถือวาขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ไดนั้นถูกตองและเช่ือถือได 

   3.2 การตรวจสอบแบบสามเสาดานสถานท่ี กลาวคือ ผูวิจัยไดเปล่ียน

สถานที่ในการสัมภาษณ ถาผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ใหขอมูลในสถานท่ีท่ี

ตางกันและไดขอมูลที่เหมือนกัน ก็หมายความวา ขอมูลที่ไดจากการวิจัยคร้ังน้ีเปน

ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีเชื่อถือได 

   3.3 การตรวจสอบแบบสามเสาดานบุคคล กลาวคือ ผูวิจัยไดตรวจสอบ  

สามเสาดานขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารการจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน

ภายใน อบต.ทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฏรธานี ผูศึกษาไดศึกษากับบุคคล

กลุมเปาหมาย ถาขอมูลท่ีไดจากบุคคลดังกลาว เปนขอมูลท่ีตรงกันนั้นหมายความวา 

ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดมีความถูกตองและเช่ือถือได ดังน้ัน การตรวจสอบขอมูลแบบ

สามเสา(Triangulation) จากเวลา บุคคล และสถานท่ี แลวไดขอมูลในเชิงคุณภาพท่ี

ถูกตองและเหมือนกัน ก็หมายความวา ในการวิจัยคร้ังนี้ขอมูลที่ไดเปนขอมูลท่ีถูกตอง

และเชื่อถือได  

             4.นําเสนอขอมูลในรูปความเรียงตามวัตถุประสงค กลาวคือ การใชขอเท็จจริง

มาจําแนกเปรียบเทียบและเช่ือมโยงตรรกะรวมทั้งการตีความ 
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ผลการศึกษา  
      การศึกษาระบบและวิ เคราะหระบบงานการบริหารจัดการงาน

บํารุงรักษาถนนตางๆในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง 
            ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณโดยต้ังประเด็นคําถามถึงสภาพปจจุบันและ

ปญหาตางๆในการบริหารจัดการงานบํารุงรักษาถนนในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ทาฉาง  โดยมีหัวขอ การบริหารจัดการดานตางๆประกอบไปดวย การบริหารจัดการ

ดานงบประมาณ การบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน           

การบริหารจัดการดานบุคลากร การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรในงานซอม

บํารุงรักษาถนน การบริหารจัดการดานการข้ึนทะเบียนทางหลวงทองถิ่น จากการศึกษา 

พบวา 

          1.การบริหารจัดการดานงบประมาณ 
                พบวา ในปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง มีงบประมาณท่ีไมเพียงพอ

ในการซอมบํารุง รักษาถนน ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากไมมีการตั้งงบประมาณรายจายใน

สวนของคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสรางเพื่อใชในการซอมแซมบํารุงรักษา

ถนน มีเพียงต้ังงบประมาณในสวนรายจายคาวัสดุกอสราง โดยจะเห็นไดจากการต้ัง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555ในหมวดของคาวัสดุกอสราง เปน

จํานวนเงิน 82,490 บาท ตอป เทานั้น(องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง, 2555 ก : 40) ซึ่ง

ไมเพียงพอในการซอมแซมถนนในแตละป ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น คือ เม่ือมีการรองเรียน

จากประชาชนใหดําเนินการซอมแซมถนนเพ่ิมมากข้ึนทําใหเกินงบประมาณท่ีตั้งไว 

องคการบริหารสวนตําบลทาฉางก็จะแกปญหาโดยการโอนเงินงบประมาณในหมวดอื่นๆ 

แตโดยสวนใหญแลวจะตั้งจายจากงบกลาง 

          2. การบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน 
  พบวา ในปจจุบันสวนโยธาไดดําเนินการจัดทําแผนงานบํารุงรักษาถนน ของ 

อบต.ทาฉาง ไวเปนประจําทุกปโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ จัดทําแผนการตรวจสอบ

ถนนประจําป จากน้ันดําเนินการตรวจสอบถนนประจําปตามแผนฯ แลวจัดทําบันทึก

ขอความเสนอนายก อบต.ทาฉาง เพื่อเปนขอมูลในงานบริหารจัดการงานซอมบํารุงถนน

ตางๆในเขต อบต.ทาฉาง แตสวนโยธาไมมีการรายงานในสวนของงานบํารุงรักษาถนนตาม
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กําหนดเวลา นอกจากนี้ในสวนของคณะผูบริหารฯก็มิไดนําขอมูลจาก ผลการสํารวจถนน

ประจําปมาดําเนินการ ตั้งเปนรายจายงบประมาณประจําปเพื่อใหเปนไปตามผล          

การสํารวจถนนประจําป 
         3.การบริหารจัดการดานบุคลากร 

พบวา บุคลากรดานการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน มีจํานวนไม

เพียงพอ โดยใน  สวนโยธาขององคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ณ.ปงบประมาณประจําป 

พ.ศ.2555 มีจํานวน 2 อัตรา คือ ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา และตําแหนงชางโยธา ซึ่งไม

เพียงพอในการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน โดยปจจุบันหัวหนาสวนโยธา

จะตองรับผิดชอบหนาท่ี ประกอบไปดวย งานดานการบริหารงบประมาณสวนโยธา 

หัวหนางานสํารวจออกแบบและประมาณราคา หัวหนางานดานกอสรางถนน  หัวหนางาน

ซอมแซมบํารุงรักษาถนนภายในองคการบริหารสวนตําบลทาฉางทุกสายทาง งานเขียน

แบบออกแบบงานอาคาร หัวหนางานตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2523 หัวหนางาน

ตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับการแตงตั้งตามระเบียบ

พัสดุ ฯเปนคณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง งานกอสราง 

เปนตน ในสวนตําแหนงชางโยธา1อัตรา จะรับผิดชอบหนาที่  ประกอบไปดวย                  

ผูชวยงานสํารวจออกแบบและประมาณราคา ผูควบคุมงานกอสรางถนน ผูควบคุมงาน

ซอมแซมบํารุงรักษาถนนภายในองคการบริหารสวนตําบลทาฉางทุกสายทาง ผูชวยงาน

เขียนแบบออกแบบงานถนน ผูชวยงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2523 ผูชวยงาน

ตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดินพ.ศ.2543 เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับการแตงต้ังตามระเบียบ

พัสดุฯเปนผูควบคุมงานกอสรางทุกประเภทภายในองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง     

เปนตน  
         4.การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกลในงานซอมบํารุงรักษาถนน 
 พบวา องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ไมมีเคร่ืองจักรกลหรือชุดซอมแซมหลุม

บอขนาดเล็กในการซอมแซมถนนลาดยางและถนนคอนกรีต แตจะใชงบประมาณรายจาย

สวนโยธาหมวดวัสดุกอสราง ในการจัดซ้ือดินลูกรังเพ่ือซอมแซมหลุมบอของประเภทถนน

ดินท่ีเปนหลุมบอท่ีเล็กนอย โดยจะดําเนินการขอรับการสนับสนุนในงานซอมบํารุงรักษาถนน

จากหนวยงาน อ.บ.จ.ในการซอมแซมถนนดินท่ีเกิดหลุมบอท่ีมีปริมาณความเสียหายมาก ซ่ึง
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ตองใชเคร่ืองจักรกลหนักในการซอมแซม เชน รถเกรดเดอร รถบดลอเหล็ก รถบรรทุกนํ้า 

เปนตน 
          5.การบริหารจัดการดานการข้ึนทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน 
               พบวา องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง เกิดปญหาในการควบคุมนํ้าหนัก

รถบรรทุกที่สัญจรและบรรทุกน้ําหนักเกินกวาความสามารถของถนนตามมาตรฐานทาง

หลวงทองถ่ินจะรับนํ้าหนักไดทําใหถนนเกิดการชํารุดอยางรวดเร็ว มีอายุการใชงานที่ส้ัน

ลง โดยจะเห็นไดจากการที่องคการบริหารสวนตําบล ทาฉางจะไดรับหนังสือรองเรียน    

จากประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉางท่ีอาศัยอยูริมถนนที่มีการละเมดิ

อยูอยางเสมอ (องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง, 2555 ง: 12) ท้ังน้ี  เน่ืองจาก ถนนตางๆ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาฉางยังไมไดมีการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน ทําใหไมมี

กฎหมาย ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติทางหลวงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 ซึ่งกําหนดให

ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวน

จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

นายกเมืองพัทยา เปนเจาหนาท่ีกํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางท่ี

เกี่ยวของกับทางหลวงทองถ่ิน ทําใหทองถ่ินมีอํานาจ ตามกฎหมายสามารถที่จะกํากับ

ควบคุมและดูแลบํารุงรักษาถนนท่ีลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่นไดดียิ่งขึ้นโดย ใน

มาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติทางหลวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีอํานาจในการควบคุมนํ้าหนักของรถบรรทุกเพ่ือรักษาทางหลวงมิใหเกิดความเสียหาย  

จากเหตุผลดังกลาวทําใหคณะผูบริหารโดยนายก อบต. ไดส่ังการใหสวนโยธาดําเนินการ

จัดทํารายละเอียดตางๆ เพ่ือดําเนินการ  ขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่นใหครบถวนทุกสาย

ทางท่ีอยูในเขต อบต.ทาฉาง 
 
  การออกแบบระบบงานการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน
ตางๆในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง  
 หลังจากท่ีไดศึกษาวิเคราะหระบบงานการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษา

ถนนในเขต อบต.ทาฉาง เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณโดยตั้งประเด็น

คําถามใหดําเนินการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางใน
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การออกแบบระบบงานใหตรงกับความตองการ สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหหมดไปได 

โดยมีหัวขอใหดําเนินการวิเคราะหการบริหารจัดการดานตางๆ ประกอบไปดวย            

การบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารจัดการดานการกําหนด แผนงานบํารุงรักษา

ถนน การบริหารจัดการดานบุคลากร การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรในงาน

ซอมบํารุงรักษาถนน  การบริหารจัดการดานการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน จาก

การศึกษา พบวา 

          1.การบริหารจัดการดานงบประมาณ มีจุดแข็ง คือ ประชาชนสามารถแจง

ความเดือดรอน จากการท่ีถนนชํารุดไดโดยอยางสะดวกและรวดเร็วเน่ือง จากมีชองทาง

ในการแจงความเดือดรอนไดหลายชองทาง เชน ผานทางสมาชิก อ บ ต.ท่ีเปนตัวแทน

ประชาชนในแตละหมูบาน การแจงโดยเขียนคํารองดวยตนเอง การแจงผานทาง

โทรศัพท นอกจากนี้ยังสามารถแจงทางเว็บไซตของ อ บ ต.ทาฉาง ไดอีกดวยโดยอบต.

ทาฉางจะดําเนินการตรวจสอบความเดือดรอนและดําเนินการแกไขในสวนของถนนดิน

ไดทันที เนื่องจาก อบต.ทาฉางมีการใชงบกลางในการแกไขปญหางานซอมบํารุงถนน

อยูแลว แตมีจุดออน คือ   ขาดความชัดเจนในงานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษา

ถนน เนื่องจาก การต้ังจายในงบกลางจะไมมีการระบุช่ือโครงการฯ และจํานวน

งบประมาณอยางชัดเจน แตระบุเพียงวงเงินไวเทาน้ัน โดยจะดําเนินการซอมแซมเมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติตางๆจึงจะดําเนินการซอมแซม 

          แนวทางในการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการดานงบประมาณน้ัน ควรนํา

ผลการสํารวจถนนประจําปมาต้ังเปนงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือสามารถท่ีจะ

ดําเนินการวางแผนงานไดอยางรอบคอบและมีงบประมาณที่เพียงพอในการซอม

บํารุงรักษาถนน รวมทั้งชี้แจงเหตุผลใหคณะผูบริหารเห็นความสําคัญในงานซอมแซม

บํารุงรักษาถนน รวมท้ังช้ีแจงเหตุผลใหคณะผูบริหารฯ ไดเห็นความสําคัญในงาน

ซอมแซมบํารุงรักษาถนน 

2.การบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน มีจุดแข็ง 

คือ มีการดําเนินการสํารวจจัดทําแผนงานบํารุงรักษาถนนเปนประจําทุกป โดยมี      

การรายงานผลการตรวจสอบถนนประจําปพรอมจัดลําดับความเสียหายของถนนแลว
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ใหผูบริหารฯทราบ แตมีจุดออน คือ มีขอมูลการสํารวจท่ีไมครบถวน โดยมีการสํารวจ

เฉพาะถนนท่ีเกิดการชํารุดแลวเทานั้น แตไมมีการตรวจสอบประวัติถนนเพ่ือตรวจสอบ

อายุของถนนท่ีกอสราง เพ่ืองานบํารุงรักษาถนนตามกําหนดเวลาซ่ึงมีความจําเปนมาก

โดยเฉพาะถนนลาดยางผิวจราจรประเภทตางๆที่ตองการบํารุงทางเพ่ือยืดอายุการใช

งานของถนน ใหสามารถอยูในสภาพท่ีปกติสามารถใชงานไดดีตอไป นอกจากน้ันแลว

ยังขาดการดําเนินการใหเปนใหเปนไป  ตามแผนงานบํารุงรักษาถนน โดยไมมีการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปตามท่ีดําเนินการสํารวจ 

แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงาน

บํารุงรักษาถนน น้ัน สวนโยธาตองสํารวจและรายงานในสวนของงานบํารุงรักษาถนน

ตามกําหนดเวลาเพ่ิมเติมดวย โดยท่ีถนนดังกลาวอาจจะยังไมมีการชํารุดเลย รวมทั้ง

ควรมีการแยกขอมูลจากการสํารวจถนนเพ่ือการวางแผนใน การดําเนินการซอมแซม

ถนนตอไป นอกจากน้ี ในสวนของคณะผูบริหารฯควรพิจารณานําขอมูลท่ีไดจากผล   

การสํารวจถนนประจําปมาดําเนินการตั้งเปนงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหถนน

ตางๆสามารถที่จะไดรับการซอมบํารุงรักษาอยางครบถวนและมีงบประมาณท่ีเพียงพอ 

3. การบริหารจัดการดานบุคลากร มีจุดแข็ง คือ บุคลากรที่มีอยูสามารถหา

ความรูใน งานบริหารจัดการงานซอมบํารุงถนนจากเว็บไซตตางๆ เชนกรมทางหลวง

ชนบท เปนตน รวมทั้งมีความชํานาญและทราบขอมูลถนนในพื้นท่ีอบต.ทาฉางเปน

อยางดีทําใหสามารถรับทราบถึงปญหาของถนนตางๆที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน

จากถนนท่ีชํารุดไดเปนอยางดี มีจุดออน คือ ขาดบุคลากร ที่มีความรูดานการซอมแซม

บํารุงรักษาถนน รวมท้ังบุคลากรที่มีอยูน้ัน ขาดการฝกอบรมและเรียนรูในการบริหาร

จัดการงานซอมบํารุงรักษาถนน อยางสมํ่าเสมอเน่ืองจากนโยบายของผูบริหารฯ ท่ี

ตองการประหยัดงบประมาณรายจายประจํา 

            แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจัดการดานบุคลากร พบวา ควรจัดหา

บุคลากรผูรับผิดชอบงานซอมบํารุงรักษาถนนเปนการเฉพาะโดยอยูในความควบคุม

ของหัวหนาสวนโยธา รวมทั้ง การซอมแซมหลุมบอถนนนั้น อบต ควรเปนผูดําเนินการ

เองดังนั้นควรเพ่ิมบุคลากรแรงงานท่ีปฏิบัติงานภาคสนามในการซอมหลุมบอถนนดวย 
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นอกจากน้ีควรจัดสงเจาหนาท่ีงานซอมบํารุงถนน เขารับการอบรมเพิ่มพูนความรูอยาง

สม่ําเสมอโดยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4.การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกล มีจุดแข็ง คือ คณะ

ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีตอหนวยงานทองถิ่นอ่ืนๆรวมท้ัง หนวยงาน อบจ.ทําให

สามารถดําเนินการขอความชวยเหลือ ดานเคร่ืองจักรกลไดอยางรวดเร็ว แตมีจุดออน 

คือ องคการบริหารสวนตําบลทาฉางไมมีเคร่ืองจักรกลหนัก รวมทั้งชุดซอมแซมหลุมบอ

ถนนขนาดเล็กในการซอมแซมถนนลาดยางและถนนคอนกรีต นอกจากน้ี การขอรับ 

การสนับสนุนในงานซอมบํารุงรักษาถนนจากหนวยงาน อบจ. สามารถท่ีจะซอมแซมได

เฉพาะถนนดินเทาน้ัน โดยในสวนของถนนคอนกรีตและถนนลาดยางจะไมไดรับ      

การซอมแซมเลย 

            แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกล 

พบวา อบต.ทาฉาง ควรดําเนินการจัดซื้อเคร่ืองมือในการซอมหลุมบอถนน ไดแก  

เคร่ืองตบดินแบบส่ันสะเทือน จอบพล่ัว,อีตเตอรขุดดินแข็ง รถเข็นบรรทุกวัสดุลูกรังหรือ

หินคลุก เปนอันดับแรก เพื่อดําเนินการซอมแซมหลุมบอถนนทุกประเภทท่ีชํารุดนอย และ

ขอสนับสนุนเคร่ืองจักรกลหนักจากหนวยงาน อบจ. ประกอบดวย รถขุดดิน รถเกรดเดอร 

รถบรรทุกน้ํา  เปนตน  เ พ่ือซอมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดมาก จากนั้นในระยะยาว                  

ควรพิจารณาจัดทําแผนงานเพื่อจัดซ้ือเคร่ืองจักรกลหนัก ตามฐานะทางการคลังของ 

อบต.ในอนาคตตอไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานซอมบํารุงรักษาถนนในอนาคต โดย

ถนนที่ตองมีการบํารุงรักษาถนน ตามกําหนดเวลาซ่ึงสวนใหญจะเปนถนนประเภท            

ลาดยางใหดําเนินการโดยการจัดจางเอกชนดําเนินการ 

5.การบริหารจัดการดานการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน มีจุดแข็ง คือ 

ถนนตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาฉางมีการจัดทําทะเบียนประวัติครบถวน

แลว ทําใหการดําเนินการ ในข้ันตอนน้ีสามารถดําเนินการไดรวดเร็วขึ้น มีจุดออน คือ 

บุคลากรขาดความรูในงานจัดทําแผนท่ีถนน ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ

รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงความจําเปนและขอดี ในการขึ้น
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ทะเบียนทางหลวงทองถ่ินถนนสายตางๆ ซึ่งเม่ือมีการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ินแลว

จะตอง มีการบังคับใชตามกฎหมาย ซ่ึงจะมีผลกระทบกับประชาชนโดยท่ัวไป 

          แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจัดการดานการขึ้นทะเบียนทางหลวง

ทองถิ่น พบวา อบต.ทาฉาง ควรดําเนินการสงบุคลากรเขารับการอบรมในงานขึ้น

ทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน แลวดําเนินการจัดทํา ซึ่งเม่ือมีการข้ึนทะเบียนทางหลวง

ทองถิ่นแลวจะตองมีการบังคับใชตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลกระทบกับประชาชน

โดยท่ัวไป จึงเห็นควรตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงความจําเปนและ

ขอดีตางๆในการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น เพื่อรับทราบและเห็นชอบ ซึ่งเม่ือ              

มีการข้ึนทะเบียนทางหลวงทองถิ่นแลวจะตองดําเนินการตามมาตรฐานทางหลวง

ทองถิ่นและกฎหมายทางหลวงทองถ่ิน อยางเครงครัด  
 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบํารุงรักษาถนนตางๆในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง  
 จากการดําเนินการกระบวนการกลุมทําการวิเคราะหระบบและออกแบบ

ระบบเรียบรอยแลวจะทําใหสามารถพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการงานซอม

บํารุงรักษาถนนตางๆในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาฉาง ใหมได ดังตอไปน้ี 
 1.การบริหารจัดการดานงบประมาณ  
   มีขั้นตอนการพัฒนางานดังตอไปนี้ 

              1.1 ดําเนินการตรวจสอบถนนที่สํารวจไปแลวนั้น มีการเปล่ียนแปลงชํารุดมาก

ขึ้นหรือมีเงินนอกงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนมาอุดหนุนหรือไมเพ่ือ ปองกันการต้ัง

งบประมาณท่ีซ้ําซอนกัน  

              1.2 นําขอมูลผลการสํารวจถนนประจําป เขารวมประชุมคณะผูบริหาร อบต. 

เพื่อขออนุมัติงบประมาณที่ไดจากการสํารวจถนนประจําปในงานซอมบํารุงรักษาถนน 

              1.3 ปรับปรุงประมาณราคางบประมาณใหเปนปจจุบัน 

              1.4 ดําเนินการนําขอมูลท่ีตรวจสอบและปรับปรุงใหมแลวเสนอนายก อบต.

และเจาหนาที่งบประมาณเพื่อจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป ตอไป 
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         2.การบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน   
            มีขั้นตอนการพัฒนางานดังตอไปนี้ 

              2.1 จัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําป โดยนําขอมูลถนนทุกประเภทท่ีอยู

ในความรับผิดชอบ มาดําเนินการจัดทําตารางเวลาท่ีจะเขาดําเนินการสํารวจโดยระบุ

วันท่ีในการเขาดําเนินการสํารวจ ระยะเวลาในการดําเนินการสํารวจ 

              2.2 ตรวจสอบถนนประจําปตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยมีขอมูล

ประกอบดวย ขอมูลถนนลูกรังชํารุดมาก ขอมูลถนนทุกประเภทท่ีชํารุดนอย ขอมูลถนน

ทุกประเภทท่ียังไมชํารุดแตครบตามกําหนดเวลาท่ีตองมีการบํารุงรักษา  

              2.3 จัดทําบันทึกขอความผลการสํารวจถนนประจําป เสนอตอนายก อบต.                     

ทาฉาง เพื่อเปนขอมูลในการต้ังงบประมาณรายจายประจําป ตอไป 
         3.การบริหารจัดการดานบุคลากร  
            มีขั้นตอนการพัฒนางานดังตอไปนี้ 

               3.1 จัดทําแผนกรอบอัตรากําลังเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนฯ โดยแสดง                  

ปริมาณงานสวนโยธาในปจจุบัน รวมทั้งสภาพงานซอมบํารุงรักษาถนนในปจจุบันท่ีมี

ความจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดี โดยการเพ่ิมบุคลากร 

               3.2 นําเสนอตอที่ประชุมคณะผูบริหารและพนักงาน ใหมีการนําบุคลากรดาน

งานซอมบํารุงถนนเขารับการฝกอบรมอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
         4.การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกลในงานซอมบํารุงรักษาถนน 
            มีขั้นตอนการพัฒนางานดังตอไปน้ี 

               4.1 นําขอมูลถนนจากการสํารวจประจําปประกอบดวย ขอมูลถนนลูกรังชํารุดมาก 

ใหดําเนินการขอเคร่ืองจักรกลหนักจาก อบจ.  

               4.2 ขอมูลถนนทุกประเภทท่ีชํารุดนอย ใหดําเนินการซอมแซมเอง โดยการจัดซื้อ

เคร่ืองมือตางๆ ประกอบดวย เคร่ืองตบดินแบบส่ันสะเทือน จอบพล่ัว อีตเตอรขุดดินแข็ง 

รถเข็นบรรทุก และวัสดุตางๆ ในการซอมแซม ประกอบดวย ลูกรัง หินคลุก ยางมะตอย  

               4.3 ขอมูลถนนทุกประเภทท่ีตองมีการบูรณะบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา ให

ดําเนินการจัดจางเอกชนตามแผนงานและโครงการประจําป 
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               4.4 จัดทําแผนงานพัฒนา 3 ป โดยรวมประชุมชี้แจงตอประชาคมตําบลเพื่อขอ

บรรจุแผนโครงการจัดซ้ือเคร่ืองจักรกลหนักเพ่ือการซอมแซมถนนทดแทนเครื่องจักรกล

หนักของหนวยงาน อบจ.ในอนาคต โดยจัดต้ังงบประมาณจัดซื้อเทาท่ีจําเปนและตามตาม

ฐานะรายไดของ อบต.ในอนาคต ตอไป 
         5.การบริหารจัดการดานการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน  
            มีขั้นตอนการพัฒนางานดังตอไปน้ี 

               5.1 จัดเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมงานขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน           

จากสํานักงานทางหลวงชนบท กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ท้ังในสวนของภาคทฤษฎ ี

ประกอบดวยกฎหมายทางหลวงประเภทตางๆ ประโยชนในการขึ้นทะเบียนทางหลวง

ทองถ่ิน ส่ิงท่ีตองดําเนินการตอไปเม่ือขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่นเสร็จส้ินแลว และ

ฝกอบรมในภาคสนาม ตองเรียนรูการสํารวจภาคสนาม การตรวจสอบสภาพถนนเดิม   

การวัดระยะทางตางๆ และเรียนรูในการจัดทําระวางแผนท่ีดวย  

               5.2 ดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนทุกหมูบานในเขต อบทาฉาง รับทราบ

ถึง การดําเนินงานขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น โดยอธิบายถึงเหตุผล ความจําเปน 

ประโยชน ขอดี และผลกระทบจากกฎหมายทางหลวงทองถิ่น เพื่อใหประชาชนรับทราบ

และรวมมือ และเพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อมีการข้ึนทะเบียน

ทางหลวงทองถิ่นแลว 

               5.3 เจาหนาท่ีท่ีผานการฝกอบรมแลวเขา ดําเนินการจัดทํารายละเอียด ตาม

แบบฟอรม การยื่นขอขึ้นทะเบียนทางหลวง  

               5.4 สํารวจขอมูลสายทางภาคสนาม ประกอบดวย ความกวางยาวของเขตทาง

ความกวางผิวจราจร ความกวางไหลทาง ความยาวของระยะทาง ภาพถายสภาพสายทาง

ทุกๆ 1กิโลเมตรรวมท้ังภาพถายจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดของสายทาง  

               5.5 จัดทําระวางแผนท่ีแตละสายทางดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมเขียนแบบแผนท่ี 

               5.6 นํารายละเอียดตางๆเสนอนายก อบต. ลงนามยื่นขอข้ึนทะเบียนทางหลวง

ตอทองถิ่นจังหวัดโดยทําหนังสือผานนายอําเภอเพ่ือใหไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอ

ตอไป 
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               5.7 เมื่อไดรับการขึ้นทะเบียนจากการอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดแลว ตอง

ดําเนินการตามเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนทางหลวงถ่ิน โดยสํารวจรายละเอียดและจัดหา

งบประมาณในการดําเนินการประกอบดวย การติดตั้งปาช่ือถนน หมายเลขและสัญลักษณ

ทางหลวงทองถ่ิน ปายจราจรและส่ิงอํานวยความปลอดภัยตางๆ 

               5.8 การกอสรางเพิ่มเติม หรือดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาถนนทางหลวง

ทองถ่ิน ตองเปนไปตามมาตรฐานการกอสรางและซอมบํารุงรักษาทางหลวงทองถิ่น 

               5.9 กํากับควบคุมทางหลวงทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษา

ถนนตางๆ ในเขต อบต.ทาฉาง โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากคณะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลทาฉาง ปลัดอบต และสมาชิกสภา อบต.ทาฉาง จํานวน 15 คน ซ่ึงผล

การศึกษาจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) สามารถสรุปเปนประเด็น

และสาระสําคัญตามลําดับ ดังน้ี 
1.การบริหารจัดการดานงบประมาณ   

                 พบวา ในปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง มีงบประมาณที่ไม

เพียงพอในการซอมบํารุงรักษาถนน 

            ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณ มีวิธีปฏิบัติ คือ นําขอมูล                         

ผลการสํารวจถนนประจําป ท่ีเสนอตอนายก อบต.ทาฉาง มาดําเนินการตรวจสอบวา

ถนนท่ีสํารวจไปแลวมีการเปล่ียนแปลงชํารุดมากขึ้นหรือมีเงินนอกงบประมาณ        

จากหนวยงานอ่ืนๆ มาอุดหนุนหรือไมเพ่ือปองกันการต้ังงบประมาณท่ีซ้ําซอนกัน 

จากนั้น เขารวมประชุมคณะผูบริหารฯและหัวหนาสวนราชการของ อบต. เพ่ือขออนุมัติ

งบประมาณที่ไดจากการสํารวจถนนประจําปในงานซอมบํารุงรักษาถนนจากคณะ

ผูบริหาร อบต.จากน้ันดําเนินการนําขอมูลจากการสํารวจถนนประจําปมาปรับปรุงราคา

งบประมาณใหเปนปจจุบันแลวดําเนินการนําขอมูลทีตรวจสอบและปรับปรุงใหมแลว

เสนอนายก อบต .และเจาหนาท่ีงบประมาณเพ่ือจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป 

ตอไป 
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2.การบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน 
    พบวา ในปจจุบันสวนโยธาไดดําเนินการจัดทําแผนงานบํารุงรักษาถนน 

ของ อบต.ทาฉาง ไวเปนประจําทุกปโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ จัดทําแผนการ

ตรวจสอบถนนประจําป จากน้ันดําเนินการตรวจสอบถนนประจําปตามแผนฯ แลว

จัดทําบันทึกขอความเสนอนายก อบต.ทาฉางเพื่อเปนขอมูลในงานบริหารจัดการงาน

ซอมบํารุงถนนตางๆในเขต อบต.ทาฉาง แตไมมีการรายงาน ในสวนของงานบํารุงรักษา

ถนนตามกําหนดเวลา ซึ่งการบํารุงรักษาถนนตามกําหนดเวลาซึ่งตองมีการบํารุงรักษา

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามมาตรฐานงานลาดยางโดยท่ีถนนดังกลาวอาจจะยัง              

ไมมีการชํารุดเลย นอกจากนี้ในสวนของคณะผูบริหารฯก็มิไดนําขอมูลจากผล              

การสํารวจถนนประจําป มาดําเนินการต้ังเปนรายจายงบประมาณประจําปเพื่อให

เปนไปตามผลการสํารวจถนนประจําป 

 ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาถนน มีวิธี

ปฏิบัติ คือ จัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําป โดยนําขอมูลถนนทุกประเภทที่อยูใน

ความรับผิดชอบมาดําเนินการจัดทําตารางเวลาท่ีจะเขาดําเนินการสํารวจโดยระบุวันท่ี

ในการเขาดําเนินการสํารวจ ระยะเวลาในการดําเนินการสํารวจ จากนั้นตรวจสอบถนน

ประจําปตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยมีขอมูลประกอบดวย ขอมูลถนนลูกรัง

ชํารุดมาก ขอมูลถนนทุกประเภทที่ชํารุดนอย  ขอมูลถนนทุกประเภทท่ียัง ไมชํารุดแต

ครบตามกําหนดเวลาท่ีตองมีการบํารุงรักษา เม่ือดําเนินการสํารวจถนนประจําปเสร็จ

ส้ินแลว ดําเนินการจัดทําบันทึกขอความแจงผลการสํารวจถนนประจําป เสนอตอนายก 

อบต.ทาฉาง เพ่ือเปนขอมูลในการตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตอไป 
 3.การบริหารจัดการดานบุคลากร 

   พบวา ในปจจุบันบุคลากรเดิมขาดการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมี

จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ  

   ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากร มีวิธีปฏิบัติ คือ จัดทําแผนก

รอบอัตรากําลัง 3 ปเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยแสดง

ปริมาณงานสวนโยธาในปจจุบัน รวมท้ังสภาพงานซอมบํารุงรักษาถนนในปจจุบันที่มี

ความจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดี โดยการเพ่ิมจํานวนบุคลากร นอกจากน้ีใน            
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การดําเนินการใหบุคลากรดานงานซอมบํารุงถนนไดเขารับการอบรมอยางสม่ําเสมอน้ัน 

มีวิธีการดําเนินการ คือ นําเสนอขอมูลเหตุผลความจําเปนและประโยชนในการเขารับ

การฝกอบรมของบุคลากร ตอท่ีประชุมคณะผูบริหารพบพนักงาน โดยเสนอใหมีการนํา

บุคลากรดานงานซอมบํารุงถนนเขารับการฝกอบรมอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
4. การบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกลในงานซอมบํารุงรักษาถนน 
  พบวา อบต.ทาฉางไมมีศักยภาพเพียงพอในการจัดซื้อเครื่องจักรกลหนัก ซึ่ง

ประกอบดวย รถขุดดิน รถเกรดเดอร รถบรรทุกนํ้า เปนตน เพื่อใชในการซอมบํารุงรักษา

ถนนดิน โดยตองพึ่งพาเครื่องจักรกลหนักจากหนวยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะหนวยงาน 

อบจ. อีกทั้ง อบต.ทาฉางยังมีขอจํากัด ในการซอมบํารุงรักษาถนน ในงานถนนประเภท

ผิวจราจรแบบลาดยางและผิวจราจรแบบคอนกรีตเนื่องจากไมมีการจัดซ้ือเคร่ืองมือใน

การซอมแซมหลุมบอ 

    ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกลในงานซอม

บํารุงรักษาถนน มีวิธีในการปฏิบัติ  คือ นําขอมูลถนนจากการสํารวจประจําป 

ประกอบดวย ขอมูลถนนลูกรังชํารุดมากมาดําเนินการขอเคร่ืองจักรกลหนักจาก อบจ.

และนําขอมูลถนนทุกประเภทที่ชํารุดนอยมาดําเนินการซอมแซมเอง โดยการจัดซื้อ

เคร่ืองตบดินแบบส่ันสะเทือน จอบพล่ัว อีตเตอร ขุดดินแข็ง รถเข็นบรรทุกวัสดุ 

สวนขอมูลถนนทุกประเภทที่ตองมีการบูรณะบํารุงรักษาตามกําหนดเวลานํามาจัดจาง       

ตามแผนงานและโครงการรายจายประจําป นอกจากนี้ดําเนินการจัดทําแผนงาน

โครงการ 3 ป โดยรวมประชุมชี้แจงตอท่ีประชุมประชาคมตําบลเพ่ือขอบรรจุแผนงาน

โครงการจัดซ้ือ เคร่ืองจักรกลหนักเพื่อการซอมแซมถนน ทดแทนการพ่ึงพาเคร่ืองจักรกล

หนักของหนวยงาน อบจ. ในอนาคต โดย ตั้งงบประมาณจัดซื้อเทาท่ีจําเปนตามตาม

ฐานะรายไดของ อบต. ในอนาคตตอไป 
5.การบริหารจัดการดานการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน   

    พบวา องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง เกิดปญหาในการควบคุมน้ําหนัก

รถบรรทุกที่สัญจรและบรรทุกนํ้าหนักเกินกวาความสามารถของถนนตามมาตรฐานทาง

หลวงทองถิ่นจะรับนํ้าหนักไดทําใหถนนเกิดการชํารุดเร็ว มีอายุการใชงานที่ส้ันลง โดยจะ

เห็นไดจาก การท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาฉางจะไดรับหนังสือรองเรียน จากประชาชน
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ท่ีอาศัยอยูริมถนนตางๆ ที่มีการละเมิดอยูอยางเสมอ(องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง, 

2554 ง :16) ท้ังน้ี  เนื่องจาก ถนนตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาฉางยังไมไดมี 

การขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น ทําใหไมมีกฎหมาย ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ

ทางหลวง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 ซึ่งกําหนดใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนเจาหนาท่ีกํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางท่ีเกี่ยวของกับทางหลวง

ทองถ่ิน ทําใหทองถิ่นมีอํานาจตามกฎหมายสามารถที่จะกํากับควบคุมและดูแล

บํารุงรักษาถนนที่ลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่นไดดียิ่งขึ้นโดยในมาตรา 61 แหง

พระราชบัญญัติทางหลวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจใน  

การควบคุมนํ้าหนักของรถบรรทุกเพ่ือรักษาทางหลวงมิใหเกิดความเสียหาย จากเหตุผล

ดังกลาวทําใหองคการบริหารสวนตําบลทาฉางตองดําเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวง

ทองถิ่น 

            ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการจัดหาเคร่ืองจักรกลในงานซอม

บํารุงรักษาถนน มีวิธีปฏิบัติ คือ จัดเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมงานขึ้นทะเบียนทาง

หลวงทอง ถ่ินจากนั้นดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบและให           

ความรวมมือ เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมีการขึ้นทะเบียน

ทางหลวงทองถิ่นแลวจากน้ันดําเนินการจัดทํารายละเอียด ตามแบบฟอรมการย่ืนขอ       

ขึ้นทะเบียนทางหลวง  โดยการสํารวจขอมูลสายทางภาคสนาม  ประกอบดวย         

ความกวางยาวของเขตทาง ผิวจราจร ไหลทาง ระยะทาง ภาพถายสภาพสายทางทุกๆ 

1กิโลเมตรรวมทั้งภาพถายจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดของสายทาง จากน้ันจัดทําระวาง

แผนที่แตละสายทางดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมเขียนแบบและนํารายละเอียดตางๆ

เสนอนายก อบต.ลงนามย่ืนขอข้ึนทะเบียนทางหลวงตอทองถิ่นจังหวัดโดยผาน              

ความเห็นชอบจากนายอําเภอตอไป  เมื่อไดรับการข้ึนทะเบียนจากการอนุมัติของผูวา

ราชการจังหวัดแลว ตองดําเนินการตามเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนทางหลวงถ่ิน โดย

สํารวจรายละเอียดและจัดหางบประมาณในการดําเนินการ รวมทั้งกํากับควบคุมทาง

หลวงทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด นอกจากนั้นแลว ในการกอสรางเพิ่มเติม
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หรือดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาถนนตางๆ น้ันตองเปนไปตามมาตรฐานทางหลวง

ทองถิ่น 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในการพัฒนางานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนนตางๆในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล ทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถท่ีจะนําไป

ประยุกตใชเพ่ือพัฒนา งานบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอ่ืนๆ ใหเกิดประโยชนกับองคกรไดเน่ืองจากมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตางๆ มีภารกิจท่ีเหมือนกันในการดูแลและซอมบํารุงรักษาถนน ในเขตปกครองทองถิ่น

ของตนเอง 

 นอกจากนี้ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาการออกแบบชุดซอมถนนหลุมบอ

ขนาดเล็กที่ใชงบประมาณนอยมาใชในการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษาถนนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือประหยัดงบประมาณและสามารถแกไขปญหา               

ความเดือดรอนของประชาชนไดรวดเร็วและลดการพ่ึงพาความชวยเหลือจากหนวยงาน

อื่นๆ 
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