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บทสรุปผูบริหาร 

 การติดตามและประเมินผลโครงการการใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ประจําป พ.ศ. 2556  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบความคุมคาการดําเนินงานโครงการ  มีความประประหยัด ประชาชนมี
ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากโครงการกอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน การ
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และกอสรางทอเหลี่ยม   โดยทําการลงพ้ืนท่ี
เก็บขอมูลกับประชาชนกลุมตัวอยางโดยไมเจาะจง เพ่ือรวบรวมขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ดําเนินการกอสรางถนนประเภทตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน โดยใช
แบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด        

    ผลการติดตามประชากรกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน จํานวน 287 ราย พบเพศชาย จํานวน 168  
ราย เพศหญิง  จํานวน  119  ราย  สวนใหญอายุระหวาง  41-50 ป จํานวน  103 ราย รองลงมาอายุ  51-60  ป  
จํานวน 73 ราย  อายุนอยท่ีสุดไมเกิน 20 ป จํานวน 14 ราย 

    สถานภาพสวนใหญ เปนประชาชนท่ัวไป   จํานวน  245  ราย  รองลงมาเปนประชาคมหมูบาน จํานวน    
19 ราย  เจาหนาท่ี/พนักงานของรัฐ จํานวน  11 ราย  และนักการเมืองทองถ่ินนอยท่ีสุด จํานวน  2  คน  

    ระดับ การศึกษาสวนใหญประถมศึกษา  จํานวน 94 ราย รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมตนหรือ
เทียบเทา จํานวน 82 ราย มัธยมปลาย  จํานวน 70 ราย และจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีนอยท่ีสุด 2 ราย  

   อาชีพหลักสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน   147  ราย รองลงมาประกอบอาชีพ รับจางท่ัวไป 
จํานวน 80 ราย อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย  จํานวน  22  ราย และอาชีพท่ีนอยท่ีสุดคือ  องคการมหาชน/รัฐวิสาหกิจ  
จํานวน  7 ราย ไมระบุอาชีพ จํานวน 3  ราย   

  ปท่ีกอสรางสวนใหญทราบวาดําเนินการกอสรางในป  พ.ศ. 255 6  จํานวน 149  ราย   ป พ.ศ. 2557  
จํานวน  91  ราย  และ ป พ.ศ. 2558  จํานวน  47  ราย   

             2. ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดย
ภายรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีคะแนน 4.63  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ทุกขอ  และหัวขอท่ีกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การกอสรางถนนทําใหเกิดโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อม
ระหวางหมูบาน ตําบลและอําเภอไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา มีคะแนน 4.03  รองลงมาคือหัวขอ 
หลัง ดําเนินการแลวเสร็จสภาพถนนไดมาตรฐาน มีความม่ันคง  มีคะแนน 3.97  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ
ระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐานมีความสะดวก เชน ไฟฟา ประปา  มีคะแนน 3.93   และหัวขอท่ีกลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจต่ําสุด คือ กอนดําเนินการสภาพเดิมถนน มีความชํารุด เปนหลุมเปนบอ มีคะแนน 3.71   

ความคุมคาและประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบวา  โครงการกอสรางถนนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน โดยใช
งบประมาณจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจาํป  พ.ศ. 2556 ซ่ึงความเหมาะสมใน
พ้ืนท่ีกอสราง  ความคุมคา ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ ตลอดจนปญหาหรือผลกระทบตางๆ  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
             1. ความเหมาะสมสภาพพ้ืนท่ี  พบวา โครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ประเภทการกอสรางถนน ใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน พบวากอนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจะเริ่มดําเนินการกอสรางจะทําการสํารวจความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีกอน จะมีการประชุมชาวบานเพ่ือลงมติ เสนอความตองการผานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน บรรจุไวในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณตอไป  ในการสํารวจพ้ืนท่ีกอสราง  
จะเปนโครงการท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนจะดําเนินการกอสรางเปนอันดับแรก  ในการกอสรางถนน  ความ
กวาง ยาว ของถนนแตละสายไมเทากัน ข้ึนอยูกับสภาพของแตละพ้ืนท่ีทําการกอสราง เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชน  

                           ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 1 
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            2.  ความคุมคากับงบประมาณ  พบวาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการกอสรางประเภท
โครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบไปดวยถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง รวมถึงการ
กอสรางทอเหลี่ยม ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน งบประมาณแตละโครงการไมเทากัน ความกวาง ความยาว และความ
หนา  ตนทุนของโครงการเปนสวนหนึ่งของการประเมินความคุมคา ตนทุนของโครงการอยูท่ีการประมาณการ
ระยะเวลา ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากอายุการใชงาน ความคงทนไดมาตรฐาน ไมไดตีคาออกมาเปนตัวเงิน แตเปนการวัด
ชวงเวลาท่ีโครงการจะเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ การใชประโยชนในการใชเสนทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน   ซ่ึงอายุการใชงานจะเปนระยะปานกลางถึงระยะยาว การคิดในดานผลตอบแทนในมุมของความ
คุมคาทางการเงินจะมองไมเห็น เพราะเม่ือคิดในดานความคุมคาทางการเงินแลว อาจจะปรากฏใหผลตอบแทน
ทางการเงินติดลบ  แตในมุมของการใชประโยชนถนน สภาพถนน ความม่ันคง อายุการใชงาน โครงการกอสรางถนน 
รวมถึงการกอสรางทอเหลี่ยม สามารถใชประโยชนได การลงทุนดังกลาวถือวาคุมคาหากเปนการมองดานความคุมคา
ทางเศรษฐกิจแทน  การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐกิจ  จึงใชในการประเมินโครงการลงทุนท่ีมุงหวังจะพิจารณา
ผลประโยชนตอสังคมชุมชน  ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากโครงการในระยะยาว 

  3. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ   พบวา ประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการ เพราะการกอสรางถนน
แตละสายประชาชนมีสวนรวมในการสํารวจความตองการของคนในชุมชน ท่ีสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนได 
และการกอสรางถนนตองเปนเสนทางท่ีเชื่อมตอไดหลายเสนทาง ระหวางหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด จะเห็นได
วาประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทางไปทํางาน เปน
เสนทางเศรษฐกิจใหกับประชาชนใชประกอบอาชีพ คาขาย ติดตอประสานงานในการทําธุรกิจดานตางๆ ในดานการ
กอสรางทอเหลี่ยม หรือทอน้ําลอด ประชาชนจะไดรับประโยชนในหลายๆ ดานเชนใชเปนถนนขามผานไปมา รถยนต 
รถไถทําการเกษตรเพ่ือใชขนพืชผลผลิตทางการเกษตร  เปนท่ีกักเก็บน้ําไวทําการเกษตรของชาวบาน และเปนแหลง
หาอาหารของชาวบานในหมูบานท่ีกอสรางและหมูบานในบริเวณใกลเคียง 

           4.ปญหาหรือผลกระทบ   พบวาไมมีผลกระทบตอชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดเขาไป
ดําเนินการกอสรางถนนประเภทตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ในดานการกอสรางถนนลาดยาง และกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางถนนหินคลุก กอสรางถนนลูกรัง สภาพถนน อายุการใชงาน ความคงทน จะตางกัน การ
กอสรางถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพถนนมีอายุการใชงานไดนาน มีความคงทน ไดมาตรฐาน  ในสวน
ของการกอสรางถนนลูกรัง ควรปรับเปลี่ยนใหเปนถนนหินคลุก หรอืถนนคอนกรีตตั้งงบประมาณกอสรางไวเปนระยะ 
จนครบตามความยาวของถนน เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนในการใชเสนทางท้ังฤดูแลงและฤดูฝน 

ขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

           1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ยังตองการความ
ชวยเหลือจากภาครัฐ  ในการจัดหาแหลงน้ําไวอุปโภค-บริโภค ซ่ึงประชาชนมีความตองการมากท่ีสุด ซ่ึงในแตละพ้ืนท่ี
ท้ังจังหวัดประสบปญหาขาดแคลนแหลงน้ําในการทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
               1.2  หนวยงานภาครัฐ เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง และ
เปนเจาของพ้ืนท่ี ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซอมแซมถนน ท่ีชํารุดในพ้ืนท่ีตนเอง เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
 
 

                           ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 2 
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    2.ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในครั้งตอไป 

     องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ดําเนินการผานมาสัก 1-2 ป โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในหลายๆ ดาน  เพ่ือ
จะไดรับทราบปญหา การวิเคราะห การวางแนวทางแกปญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแกปญหา อันจะกอใหเกิดประโยชน
ตองานวางแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตอไป 
 

 

 
 

                           ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 3 

 



-ก- 

คํานํา 

  การติดตามและประเมินผลโครงการ การใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2556 (หลังดําเนินการ)  ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดอนุมัติใหใช
จายเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกน  การติดตามและประเมินผลโครงการในครั้งนี้ เปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการตางๆ ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการไปแลว เพ่ือตองการทราบผลสัมฤทธิ์ใน
ผลสําเร็จของงาน และเกิดประโยชนสูงสุด มีความคุมคาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น  

  ทายนี้ใครขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีใหการ
สนับสนนุและมองเห็นความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน  และขอขอบคุณ ผูใหญบาน 
ผูนําชุมชน ประชาชน ในพ้ืนท่ี ท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ในการติดตามและประเมินผลโครงการดังกลาวสําเร็จลุลวงดวยดี  จึงไดนําเสนอรายงานผลการติดตามฯ 
ตอผูบริหารฯ และเผยแพรใหผูสนใจไดรับทราบ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้จะเปน
ประโยชนสําหรับผูสนใจ หรือสวนราชการ หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานครั้งตอไป 
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บทที่ 1 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

         การติดตามและประเมินผลโครงการ การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี พ.ศ. 2556(หลังดําเนินการ) ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้
ดําเนินการตามโครงการที่สภาฯ อนุมัติ เสร็จเรียบร้อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557   ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานตามโครงการต่างๆ  ที่ได้ดําเนินการไปแล้วเกิดผลสัมฤทธ์ิและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่      
                กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ดําเนินการติดตามประเมินผล
ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  ตามโครงการการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2556  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประเภทโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง และก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ฯลฯ  โดยการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ใช้
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลโดยไม่เจาะจง จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการ ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลเชิงปริมาณ ซึ่งได้กําหนดหัวข้อและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. การนําเสนอ 
 

1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้าน หรือพ้ืนที่หมู่บ้านใกล้เคียงที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เข้าไปดําเนินการโครงการ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2556   

    ผู้ให้ข้อมูล คือ ประชาชนในหมู่บ้าน, หมู่บ้านใกล้เคียง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวในการรับผลประโยชน์ ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอําเภอเมือง  อําเภออุบลรัตน์  อําเภอกระนวน  อําเภอซําสูง อําเภอเวียงเก่า อําเภอหนอง 
นาคํา  อําเภอโนนศิลา  อําเภอบ้านไผ่  อําเภอบ้านแฮด อําเภอพล อําเภอเปือยน้อย  อําเภอโคกโพธ์ิไชยฯลฯ  รวม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด จํานวน  287 ราย 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลจากประชากร เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นต่างๆ แบ่งออกเป็น         
3  ส่วน คือ 
               1. ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
ปีที่ได้รับโครงการ 
               2. ส่วนที่ 2  ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   มี  
10  ข้อ ได้แก่ ก่อนดําเนินโครงการสภาพเดิมมีความชํารุด เป็นหลุม หลัง การดําเนินโครงการแล้วเสร็จสภาพถนน
ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง  การพัฒนาและการบํารุงรักษาถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. ผิวจราจร ไหล่ทาง มี
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง การติดตาม
เครื่องหมายจราจร การปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานฯลฯ  
      3. ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มี 2 ข้อ คือ 
    3.1  ต้องการให้ อบจ.ขอนแก่น พัฒนาด้านใด 
    3.2  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามก่ึงโครงสร้างปลายปิดและปลายเปิด 

พร้อมสัมภาษณ์ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
โดยการสุ่มโครงการแบบไม่เจาะจงให้กระจายไปในแต่ละพ้ืนที่ ทําการแจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  และเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ในส่วนของคําถามปลายปิดและปลายเปิด ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ  
ของโครงการ ประกอบด้วย  

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง                         จํานวน     2   โครงการ 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         จํานวน     8   โครงการ 
3. ก่อสร้างถนนลูกรัง               จํานวน    7   โครงการ 
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก              จํานวน    2   โครงการ 
5. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.              จํานวน    1   โครงการ 
               รวม                 20  โครงการ 
 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล เดือน มกราคม – มีนาคม 2560 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติแบบแจกแจงความถี่และร้อยละ การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉลี่ย โดยแบ่ง
คะแนนค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ สเกลคําถามมี 5 ระดับ ดังน้ี มากที่สุด ( 5 ) มาก ( 4 )  ปานกลาง ( 3 )  น้อย ( 2 )  
น้อยที่สุด ( 1 ) 
      การวัดเป็นช่วงสเกลของลิเติร์ท ( 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 
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      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 
 

6. การนําเสนอ 
       จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถี่ ร้อยละ เชิงพรรณนา ในบทที่ 2       
ในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้
จะเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวมจะแสดงในบทที่ 3 และรวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงาน
ผู้บริหารและลงใน Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทที่ 2 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

       จากการติดตามและประเมินโครงการ การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี  พ.ศ. 2556 (หลังดําเนินการ) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภทถนน  จํานวน  20  โครงการ โดยลงพื้นที่
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบไม่เจาะจง จากประชาชนที่ได้รับประโยชน์และใช้เส้นทาง
สัญจรผ่านไปมา โดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง ประชาชนที่ได้รับประโยชน์     ที่
โครงการเข้าไปดําเนินการ  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการ
ประเมินเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไป 
2. ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับต่อการดําเนินงานโครงการ 
3. ความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาและข้อเสนอแนะต่างๆ 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

    ตารางท่ี 1   จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามข้อมูล 

     ข้อมลูทั่วไป  จํานวน  287 ราย ร้อยละ(%) 
1.เพศ    
  ชาย 

 หญิง 
     168 
      119 

58.54 
41.46 

                   รวม       287 100.00 
2.อายุ 
 

 
  ไม่เกิน 20 ป ี
  21-30 ปี 
  31-40 ปี 
  41-50 ปี 
  51-60 ปี  
  61 ปี ขึ้นไป 

 
14 
21 

       46 
103 

      73 
30 

 
4.87 
7.31 

16.02 
35.89 
25.43 
10.45 

                   รวม      287 100.00 
3.สถานภาพ   
   ประชาชนทั่วไป      245 85.37 
   ประชาคมหมูบ้่าน      19 6.62 
  ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน       6 2.09 
  นักการเมืองท้องถิ่น       2 0.69 
   เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ      11 3.83 
  อ่ืนๆ             4 1.39 
                   รวม     287 100.00 



                                    การติดตามและประเมินผลโครงการ  การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

                                 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หน้า 5	
 

      ตาราง 1 ต่อ 

             ข้อมูลทั่วไป                                           จํานวน  287 ราย               ร้อยละ(%) 
4.การศึกษา    

  ประถมศึกษา 94 32.75 
  มัธยมต้น/เทียบเท่า 82 28.57 
  มัธยมปลาย/ปวช.เทียบเท่า 70 24.39 
  ปวส./อนุปริญญา 13 4.53 
  ปริญญาตร ี 24 8.36 
  สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.69 
  อ่ืนๆ 2 0.69 
                        รวม 287 100.00 
5.อาชีพ    
  เกษตรกรรม 147 51.22 
  รับจ้างทั่วไป 80 27.87 
  นักเรียน/นักศึกษา 13 4.53 
  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/

เอกชน 
22 7.67 

  องค์การมหาชน/
รัฐวิสาหกิจ 

7 2.44 

  รับราชการ 15 5.22 
  อ่ืนๆ 3 1.04 
                        รวม 287 100.00 
6.ปีที่ก่อสรา้ง    
  พ.ศ. 2556 149 51.92 
  พ.ศ. 2557 91 31.71 
  พ.ศ. 2558 47 16.37 
                        รวม 287 100.00 

     
    จากตารางที่ 1    ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 287 ราย พบเพศชาย จํานวน 168  ราย คิดเป็นร้อย

ละ 58.54 เพศหญิง  จํานวน  119  ราย  คิดเป็นร้อยละ 41.46 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง  41-50 ปี จํานวน  103 ราย 
คิดเป็นร้อยละ  35.89  รองลงมาอายุ  51-60  ปี  จํานวน  73 ราย  คิดเป็นร้อยละ  25.43  อายุน้อยที่สุดไม่เกิน 
20 ปี จํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.87 

     สถานภาพส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป  จํานวน  245 ราย  คิดเป็นร้อยละ  85.36  รองลงมาเป็น
ประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 19 ราย  คิดเป็นร้อยละ  6.62   เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ จํานวน  11 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 3.83  และนักการเมืองท้องถิ่นน้อยที่สุด จํานวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 0.69 



                                    การติดตามและประเมินผลโครงการ  การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

                                 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หน้า 6	
 

    ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ประถมศึกษา จํานวน  94  ราย คิดเป็นร้อยละ 32.75  รองลงมาจบการศึกษา
ระดับมัธยมต้นหรือเทียบเท่า จํานวน  82  ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57  มัธยมปลาย/เทียบเท่า จํานวน 70 ราย  คิด
เป็นร้อยละ  24.39  และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีน้อยที่สุด 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.69 

    อาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน  147  ราย คิดเป็นร้อยละ 51.22 รองลงมา
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.87  อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  จํานวน  22  ราย 
คิดเป็นร้อยละ  7.67  และอาชีพที่น้อยที่สุดคือ องค์การมหาชน/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน  7 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.43 
ไม่ระบุอาชีพ จํานวน 3  ราย  คิดเป็นร้อยละ 1.04 

   ปีที่ก่อสร้างส่วนใหญ่ทราบว่าดําเนินการก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2556  จํานวน 149  ราย คิดเป็นร้อยละ  
51.91 ปี พ.ศ. 2557  จํานวน  91  ราย  คิดเป็นร้อยละ 31.70  และ ปี พ.ศ. 2558  จํานวน  47  ราย  คิดเป็นร้อย
ละ 16.37  

2. ความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ  

           2.1 ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานโครงการการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ในภาพรวม 

  กลุ่มตัวอย่าง  จํานวน  287 ราย  ได้แสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานตามโครงการ         การ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย= 
3.85 S.D = 1.024)  ความพึงพอใจระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.42-4.21)  จํานวน  115  ราย  คิดเป็นร้อยละ 40.10   
รองลงมามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.22-5.00 ) จํานวน 83  ราย คิดเป็นร้อยละ 28.89   มีความ
พึงพอใจระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.61-3.41 ) จํานวน  64  ราย  คิดเป็นร้อยละ 22.13       มีความพึงพอใจ
ระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย = 1.81-2.60 ) จํานวน  13  ราย  คิดเป็นร้อยละ 4.77  และมีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
(ค่าเฉล่ีย = 1.00-1.80 ) จํานวน  12  ราย  คิดเป็นร้อยละ 4.11   

ตารางที่ 2    ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม 

   ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย จํานวน ร้อยละ 
 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 1.00 - 1.80      12 4.11  
 ความพึงพอใจในระดับน้อย 1.81 - 2.60 13 4.77  
 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 2.61 - 3.41 64 22.13 
 ความพึงพอใจในระดับมาก 3.42 - 4.21 115 40.10 
 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4.22 - 5.00 83 28.89 
            รวม       287 100.00 
 
 
 
 
 
 



                                    การติดตามและประเมินผลโครงการ  การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

                                 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หน้า 7	
 

2.2 ความพึงพอใจต่อการดําเนนิงานโครงการเปน็รายขอ้ 
 ตารางที่ 3    ร้อยละของกลุ่มตัวย่าง  จําแนกความพึงพอใจเป็นรายข้อ  จํานวน  287  ราย 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มากท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อยท่ีสุด SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. ก่อน ดําเนินการสภาพเดิม มีความชํารุด เป็น หลุม  71 
(24.749) 

119 
(41.46) 

60 
(20.91) 

18 
(6.27)  

19 
(6.62)  1.105 3.71 มาก  

2. การก่อสร้างถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. มีสภาพดี 
ผิวจราจรไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ใช้การได้ดีมีความปลอดภัย  

69 
(24.04) 

112 
(39.02) 

92 
(32.06) 

11 
(3.83)  

3 
(1.05)  0.879 3.81 มาก  

3. การพัฒนาและการบํารุงรักษาถนนในความรับผิดชอบ ของ 
อบจ. เช่นผิวจราจร, ไหล่ทางไม่ชํารุด  

85 
(29.62) 

109 
(37.98) 

61 
(21.25) 

21 
(7.32)  

11 
(3.83)  1.056 3.82 มาก  

4. การพัฒนาและบํารุงรักษาทําให้เกิดการความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาท้ังชีวิตและทรัพย์สิน  

74 
(25.78) 

115 
(40.07) 

74 
(25.78) 

12 
(4.18)  

12 
(4.18)  1.008 3.79 มาก  

5. การก่อสร้างกอ่ถนนทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ประหยัดเวลา 

108 
(37.63) 

90 
(31.36) 

79 
(27.53) 

9 
(3.14)  

1 
(0.35)  0.899 4.03 มาก  

6. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทําให้บ้านเมืองมีความสงบสุข มีความเป็นระเบียบ  

80 
(27.87) 

127 
(44.25) 

55 
(19.16) 

12 
(4.18)  

13 
(4.53)  1.014 3.87 มาก  

7. การติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรบริเวณถนนในความ
รับผิดชอบของ อบจ.ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุ 
เช่นป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายแนะนํา  

75 
(26.13) 

122 
(42.51) 

52 
(18.12) 

18 
(6.27)  

20 
(6.95)  1.121 3.75 มาก 

8. การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ สะดวก สะอาด มีความ
ปลอดภัย  

79 
(27.53) 

111 
(38.68) 

73 
(25.44) 

11 
(3.83)  

13 
(4.53)  1.027 3.81 มาก  

9. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้
ได้มาตรฐานมีความสะดวก เช่น ไฟฟ้า ประปา  

95 
(33.10) 

120 
(41.81) 

43 
(14.98) 

14 
(4.88)  

15 
(5.23)  1.068 3.93 มาก  

10. หลัง ดําเนินการแล้วเสร็จสภาพถนนได้มาตรฐาน มีความ
ม่ันคง 

93 
(32.40) 

126 
(43.90) 

46 
(16.03) 

11 
(3.83)  

11 
(3.83)  0.991 3.97 มาก  

รวม 1.024 3.85 มาก  

          

 



                                    การติดตามและประเมินผลโครงการ  การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

                                 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หน้า 8	
 

          จากตารางที่ 3    เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่แสดงถึงความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน
ในภาพรวม พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85  ค่า S.D. 1.024  หรือคิดเป็นร้อยละ 77.00  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าทุกหัวข้อมีความพึงพอใจระดับมากทุกข้อ  และหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
สูงสุด คือ การก่อสร้างถนนทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.03  หรือคิดเป็นร้อยละ 80.60  รองลงมาคือหัวข้อ หลัง ดําเนินการ
แล้วเสร็จสภาพถนนได้มาตรฐาน มีความมั่นคง  มีค่าเฉล่ีย 3.97 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.40     การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมีความสะดวก เช่น ไฟฟ้า ประปา         มีค่าเฉลี่ย 3.93  
หรือคิดเป็นร้อยละ 78.60  และหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ก่อนดําเนินการสภาพเดิมถนน มี
ความชํารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ มีค่าเฉล่ีย 3.71  หรือคิดเป็นร้อยละ 74.20 

3 . ความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา  

ตารางที่ 4  ความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มากท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด SD ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1. ท่านมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน, สะพาน)  215 
(74.91) 

63 
(21.95) 

7 
(2.44) 

2 
(0.70)  

- 
(0.00)  0.544 4.71 มากท่ีสุด

2. ท่านมีความต้องการพัฒนาแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภค  233 
(81.18) 

48 
(16.72) 

3 
(1.04) 

- 
(0.00)  

3 
(1.05)  0.569 4.77 มากท่ีสุด

3. ท่านมีความต้องการพัฒนาสังคม(ปัญหายาเสพติด/วัยรุ่นม่ัวสุม) 196 
(68.29) 

84 
(29.27) 

5 
(1.74) 

2 
(0.70)  

- 
(0.00)  0.551 4.65 มากท่ีสุด

4. ท่านมีความต้องการส่งเสริม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  

179 
(62.35) 

101 
(35.19) 

7 
(2.44) 

- 
(0.00)  

- 
(0.00)  0.538 4.60 มากท่ีสุด

5. ท่านมีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ 198 
(68.99) 

79 
(27.53) 

9 
(3.14) 

1 
(0.35)  

- 
(0.00)  0.557 4.65 มากท่ีสุด

6. ท่านมีความต้องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 169 
(58.88) 

98 
(34.15) 

20 
(6.97) 

- 
(0.00)  

- 
(0.00)  0.624 4.52 มากท่ีสุด

7. ท่านมีความต้องการส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  175 
(60.98) 

84 
(29.25) 

26 
(9.06) 

2 
(0.70)  

- 
(0.00)  0.688 4.51 มากท่ีสุด

รวม 0.590 4.63 มากท่ีสุด
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  จากตารางที่ 4    เมื่อพิจารณาความต้องการของกลุ่มตัวอย่างให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาโดย
ภาพรวม  มีความต้องการในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉล่ีย  4.63  หรือคิดเป็นร้อยละ 92.60  และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อกลุ่มตัวอย่างยังต้องการให้พัฒนามากที่สุดในทุกข้อ โดยเรียงหัวข้อความต้องการพัฒนาจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  

1. ความต้องการพัฒนาแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภค  มคี่าเฉล่ีย 4.77  หรือคิดเป็นร้อยละ 95.40  
2. ความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน, สะพาน)  มีค่าเฉล่ีย 4.71  หรือคดิเป็นร้อยละ 94.20 
3. ความต้องการพัฒนาสังคม(ปัญหายาเสพติด/วัยรุ่นม่ัวสุม) มีค่าเฉล่ีย 4.65  หรือคิดเป็นร้อยละ 93.00 
4. ความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ  มีค่าเฉลี่ย 4.65  หรือคิดเป็นร้อยละ 93.00 
5. ความต้องการส่งเสริม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  มีค่าเฉล่ีย 4.60  หรอืคิดเป็นร้อยละ 92.00 
6. ความต้องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉลี่ย 4.52  หรือคิดเป็นร้อยละ 90.40 
7. ความต้องการส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  มีค่าเฉล่ีย 4.51  หรือคดิเป็นร้อยละ 90.20 

ตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่า 
                         1. การประเมินประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ต้นทนุต่อหน่วย สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร  และ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
                         2. การประเมินประสิทธิผล ตัวช้ีวัด  จะวัดจากระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์และคุณภาพการให้บริการ  
                         3. การประเมินผลกระทบ ตัวช้ีวัด จะวัดจากสะท้อนการปฏิบัติภารกิจว่ามีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด   

  

ความคุ้มค่าและประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  พ.ศ. 2556 ซึ่งความเหมาะสมใน
พ้ืนที่ก่อสร้าง  ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด  
ดังน้ี 

             1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า โครงการก่อสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น พบว่าก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเร่ิมดําเนินการก่อสร้างจะทําการสํารวจความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ก่อน จะมีการประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ เสนอความต้องการผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณต่อไป  ในการสํารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง      จะเป็น
โครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาเป็นอันดับแรกและงบประมาณในการก่อสร้าง  ความกว้าง ยาว ของ
ถนนแต่ละสายไม่เท่ากันซึ่งจะประกอบด้วย ถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง 
รวมถึงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม การก่อสร้างถนน ได้ทําการสํารวจความต้องการของประชาชน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นถนน
เช่ือมโยงโครงข่ายระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ให้มีความสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาในการเดินทาง 
ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละพ้ืนที่  ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชน และประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสูงสุด  
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            2.  ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการก่อสร้าง
ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วยถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง รวมถึง
การก่อสร้างท่อเหลี่ยม ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า 
ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การประมาณการระยะเวลาของการดําเนินโครงการให้ถูกต้อง ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุ
การใช้งาน ความคงทนได้มาตรฐานหรือช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ใน
เส้นทางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งอายุการใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว ต้นทุนที่
ไม่รวมอยู่ในโครงการลงทุน  คือต้นทุนทางบัญชีที่ไม่มีสภาพเป็นตัวเงิน  โครงการลงทุนในลักษณะที่ต้องการจะ
ประเมินหาว่าทําให้มูลค่ากิจการเพ่ิมขึ้นหรือไม่ การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินจะมอง
ไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ในมุม
ของการใช้ประโยชน์ถนน สภาพถนน ความมั่นคง อายุการใช้งาน โครงการก่อสร้างถนน รวมทั้งท่อเหลี่ยม สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน การวิเคราะห์
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน   

   3. ประโยชนท์ี่ได้รบัจากโครงการ พบว่า ชาวบ้านในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านใกล้เคียงต่างก็ได้รับประโยชน์
จากโครงการเพราะการก่อสร้างถนนแต่ละสาย ประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างน้อยสองตําบล
ขึ้นไป และเป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อได้หลายเส้นทาง ระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด จะเห็นได้ว่าประชาชน
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นเส้นทางเศรษฐกิจให้กับ
ประชาชนใช้ทํามาค้าขาย ติดต่อประสานงานในการทําธุรกิจด้านต่างๆ ในด้านการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หรือท่อนํ้า
ลอด ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในหลายๆ ด้านเช่นใช้เป็นถนนข้ามผา่นไปมา รถยนต์ รถไถทําการเกษตรเพ่ือใช้ขน
พืชผลผลิตทางการเกษตร  เป็นที่กักเก็บนํ้าไว้ทําการเกษตรของชาวบ้าน และเป็นแหล่งหาอาหารของชาวบ้านใน
หมู่บ้านที่ก่อสร้างและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง 
             4. ปัญหาหรือผลกระทบ พบว่า  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้เข้าไปดําเนินการ
ก่อสร้างถนนแต่ละแห่งในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  มีผลกระทบที่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากจะเป็น
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ปัญหาช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านขับรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ เวลารถสวนกันฝุ่นดินกระจาย
มองไม่เห็นถนน ทําให้เกิดอันตราย ช่วงฤดูฝนถนนเป็นดินโคลน ถนนล่ืนรถที่ใช้เส้นทางลําบากทําให้เกิดอุบัติเหตุ 
ได้รับอันตราย ทําให้ชาวบ้านต้องเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางเพื่อความปลอดภัย  เพ่ิมระยะเวลาในการเดินทาง
มากขึ้น 

แนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขในการดําเนนิโครงการขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

  แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโครงการก่อสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภทถนน และท่อ
เหลี่ยมขององค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น มีดังน้ี 

                 1. สภาพพื้นที่ก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้องประสานและร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในพ้ืนที่และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสํารวจพ้ืนที่ และที่สําคัญสํารวจความต้องการ
ของชุมชน ของชาวบ้านว่ามีความต้องการโครงการมากน้อยเพียงใด  ก่อสร้างแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์หรือไม่ ความ
ต้องการน้ีจะผ่านมาทางผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน ต้องหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในก่อสร้างโครงการ  ซึ่งชาวบ้านประสบกับ
ปัญหาความเดือดร้อนต้องการแก้ไข   ชาวบ้านในพ้ืนที่จะทราบสภาพพ้ืนที่ดี   การก่อสร้างถนนควรมีไหล่ทางให้คน
เดินหรือจักรยานยนต์ขับได้ ความกว้างของถนนข้ึนอยู่กับสภาพพ้ืนที่ ประมาณ 4-5 เมตร  
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              ก่อนทําการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือหน่วยงานภาครัฐควรประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่รวมท้ังชาวบ้านหรือผู้นําชุมชนไปดูสถานที่ก่อสร้าง จุดที่มีความเสี่ยง ชาวบ้านอยู่
ในพ้ืนที่จะทราบปัญหาว่าบริเวณใดสมควรก่อสร้าง  และบริเวณใดไม่ควรก่อสร้าง  ก่อนที่จะดําเนินการสํารวจ
ออกแบบโครงการ เพ่ือลดความเสี่ยง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ได้
มากที่สุด 

               2.ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านในการก่อสร้างถนน ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ถนนสัญจรไปมา  ปัญหาตามมาถนนมีความชํารุดเป็นหลุม บ่อ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือหน่วยงานภาครัฐ  ควรตั้งงบประมาณไว้เป็นต้นทุนของโครงการในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย  ต้นทุนการก่อสร้างเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่
การประมาณการระยะเวลาของการดําเนินโครงการ  ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน  หรือช่วงเวลาที่ผลผลิต
ของโครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว ต้นทุนที่ไม่รวมอยู่ในโครงการ
ลงทุนคือต้นทุนทางบัญชีที่ไม่มีสภาพเป็นตัวเงิน  การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินจะมอง
ไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว  อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ในมุม
ของการเพ่ิมมูลค่าของกิจการ  โครงการลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
แทน เพราะประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ ประชาชนมีความพึงพอใจ 

    3.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการก่อสร้างถนน
โครงข่ายเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล จังหวัดชาวบ้านได้รับประโยชน์มากกว่า 2 ตําบลข้ึนไป การเดินทางมีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และควรต้ังงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือความม่ันคง ได้มาตรฐาน ตลอดอายุการใช้งานคงทนถาวร   

    4.ปัญหาหรือผลกระทบ   พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เข้าไป
ดําเนินการก่อสร้างถนนประเภทต่างๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในด้านการก่อสร้างถนนลาดยาง และก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนลูกรัง สภาพถนน อายุการใช้งาน ความคงทน จะต่างกัน 
การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพถนนมีอายุการใช้งานได้นาน มีความคงทน ได้มาตรฐาน  
ในส่วนของการก่อสร้างถนนลูกรัง ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นถนนหินคลุก หรือถนนคอนกรีตต้ังงบประมาณก่อสร้างไว้
เป็นระยะ จนครบตามความยาวของถนน เพ่ือลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในการใช้เส้นทางทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน 

  

 ด้านประสิทธิภาพ พิจารณาจากปริมาณผลผลิตทําได้จริง เป็นไปตามแผน 

  1. ด้านงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน    ในการดําเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง และกอสร้างท่อเหลี่ยม ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  งบประมาณในการดําเนินตามโครงการแต่ละโครงการไม่เท่ากัน งบประมาณระหว่าง  
400,000 – 2,000,000 บาท เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการ ในแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
ความกว้าง ยาว ไม่เท่ากัน ถนนแต่ละแห่งมีความเหมาะสมกับงบประมาณ มีการใช้ประโยชน์คุ้มค่า และประหยัด
งบประมาณ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
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  2. ด้านประสิทธิผล  พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พบว่า 
การดําเนินการก่อสร้างตามโครงการแล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา เหมาะสมกับงบประมาณประชาชนบริเวณ
พ้ืนที่โครงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้  ในด้านสังคม 
เกิดความรัก สามัคคีในชุมชน ความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางติดต่อประสานงานระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 
และจังหวัด  ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีการเดินทางเพ่ือทําการค้าขาย แลกเปลี่ยน สิ้นค้า ทําให้เศรษฐกิจในชุมชนดี
ขึ้น ซึ่งผลไปในระดับอําเภอ จังหวัด รวมถึงต่างประเทศ 

  3. ด้านผลกระทบ  พิจารณาจากการดําเนินโครงการไม่มีผลกระทบต่อชุมชน แต่กลับทําให้การ
เดินทางของชาวบ้านสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ระหว่างชุมชน หมู่บ้าน อําเภอ จังหวัด ในทุกฤดูกาลเช่น
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก  สามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ  แต่จะมีบ้างคือการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ผลกระทบบ้างช่วงฤดูฝน ถนนเป็นดินโคลน เดินทางลําบาก ช่วงฤดูแล้ง ฝุ่นดินหนาฟุ้งเดินทางลําบาก การใช้ถนน
ด้วยความระมัดระวังสามารถลดอุบัติเหตุลงได้   

             4. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

ด้านเศรษฐกิจ 

          1. การเดินทางสัญจรไปมาเช่ือมโยงเป็นโครงข่ายด้านการคมนาคมขนส่ง ทําให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียน
ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 
 2. ลดต้นทุนการผลิตทางเกษตรกรรม เน่ืองจากมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมใหม้ีงาน
ทําและอาชีพอย่างถาวรและต่อเน่ือง เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 1. เสรมิสร้างศกัยภาพของคน  ใหม้ีความรู้ ทักษะ และฝีมอืแรงงานด้านช่างเพ่ิมขึ้น ซึ่งทําให้เป็นแรงงานที่
มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ ด้านงานไม้ งานคอนกรีต  
 2.การมีงานทําในชนบท ช่วยลดปัญหาการอพยพแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมืองใหญ ่ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
สังคม อาชญากรรม ความคบัคั่งของที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ ่
 3. การกระจายสาธารณูปโภคและรายได้สูช่นบท ก่อให้เกิดมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 4. การเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว ทําให้มีเวลาเหลือสําหรับการประกอบอาชีพเสริมหรือดูแลสุขภาพชีวิด   
ให้ดีขึ้น 
 5. สร้างความรูส้ึกในการมสี่วนร่วมเป็นเจ้าของถนนที่ได้ช่วยกันสร้างไว้และช่วยดีแลรักษา 
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บทที่ 3 

สรุปการติดตามและประเมินผล 

      การติดตามและประเมินผลโครงการการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ. 2556  ดําเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล มกราคม -  มีนาคม พ.ศ. 2560  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภทถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริงและทาํการวิเคราะห์
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรปุผลการติดตาม ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ 
2. สรุปผลการติดตาม 
3. ข้อเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.1  เพ่ือให้ทราบความคุ้มค่าโครงการที่ดําเนินการ 

1.2  เพ่ือให้ทราบความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ 
 1.3  เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงานตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
                ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลโครงการการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ. 2556  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความคุ้มค่าการดําเนินงานโครงการ  มีความประประหยัด ประชาชน
มีความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น การ
ดําเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และก่อสร้างท่อเหลี่ยม  โดยทําการลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยไม่เจาะจง เพ่ือรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดําเนินการก่อสร้างถนนประเภทต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ประกอบด้วย 3 ส่วน 
  ส่วนที่ 1  เก็บข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2  เก็บข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ให้ค่านํ้าหนักระดับความพึงพอใจจากน้อยที่สุด 
น้อย ปานกลาง มาก มากที่สดุ โดยถือเกณฑ์การให้คะแนน 1 - 5 ตามลาํดับ 
   ส่วนที่ 3  เก็บข้อมูลความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา และข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ  ทําการสุ่มเลือกโครงการจากถนนแต่ละประเภท จํานวน  20  โครงการ  จากน้ันประเมินผลความพึงพอใจใน
การก่อสร้างถนนประเภทต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในภาพรวมและจําแนกเป็นรายข้อ         
จํานวน  10  ข้อ  

    1. ผลการติดตามประชากรกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จํานวน 287 ราย พบเพศชาย จํานวน 
168  ราย เพศหญิง  จํานวน  119  ราย  ส่วนใหญ่อายุระหว่าง  41-50 ปี จํานวน  103 ราย รองลงมาอายุ  51-60  
ปี  จํานวน  73 ราย  อายุน้อยที่สุดไม่เกิน 20 ปี จํานวน 14 ราย 

     สถานภาพส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป  จํานวน  245 ราย  รองลงมาเป็นประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 
19 ราย  เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ จํานวน  11 ราย  และนักการเมืองท้องถิ่นน้อยที่สุด จํานวน  2  คน  
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    ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ประถมศึกษา จํานวน  94  ราย รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือ
เทียบเท่า จํานวน  82  ราย มัธยมปลาย/เทียบเท่า จํานวน 70 ราย  และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีน้อยที่สุด 
2 ราย  

   อาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน  147  ราย รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จํานวน 80 ราย อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  จํานวน  22  ราย และอาชีพที่น้อยที่สุดคือ องค์การมหาชน/
รัฐวิสาหกิจ  จํานวน  7 ราย ไม่ระบุอาชีพ จํานวน 3  ราย   

  ปีที่ก่อสร้างส่วนใหญ่ทราบว่าดําเนินการก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2556  จํานวน 149  ราย  ปี พ.ศ. 2557  
จํานวน  91  ราย  และ ปี พ.ศ. 2558  จํานวน  47  ราย   

             2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โดยภายรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีคะแนน 4.63  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับ มากทุกข้อ  และหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การก่อสร้างถนนทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา มีคะแนน 4.03  
รองลงมาคือหัวข้อ หลัง ดําเนินการแล้วเสร็จสภาพถนนได้มาตรฐาน มีความมั่นคง  มีคะแนน 3.97  การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมีความสะดวก เช่น ไฟฟ้า ประปา  มีคะแนน 3.93   
และหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ก่อนดําเนินการสภาพเดิมถนน มีความชํารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ มี
คะแนน 3.71   

ความคุ้มค่าและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ 
 

       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  พ.ศ. 2556 ซึ่งความเหมาะสมใน
พ้ืนที่ก่อสร้าง  ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด 
ดังน้ี 

             1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภทการก่อสร้างถนน ใน
เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบว่าก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะทําการสํารวจความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ก่อน จะมีการประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ เสนอความต้องการผ่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณต่อไป  ในการสํารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง  
จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจะดําเนินการก่อสร้างเป็นอันดับแรก  ในการก่อสร้างถนน  ความ
กว้าง ยาว ของถนนแต่ละสายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละพ้ืนที่ทําการก่อสร้าง เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชน  

  ทั้งน้ี กล่าวได้ว่า การเลือกพ้ืนที่ในการก่อสรา้งถนนจําเป็นต้องเลือกพ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหาในที่ดินของ
ชาวบ้านหรือบริเวณใกล้เคียง และจะต้องเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างแท้จริง  

            2.  ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการก่อสร้าง
ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วยถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง รวมถึง
การก่อสร้างท่อเหลี่ยม ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น งบประมาณแต่ละโครงการไม่เท่ากัน ความกว้าง ความยาว และ
ความหนา  ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การประมาณการ
ระยะเวลา ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน ความคงทนได้มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็นตัวเงิน แต่เป็นการ
วัดช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัย
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ในชีวิตและทรัพย์สิน   ซึ่งอายุการใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของ
ความคุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้
ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ในมุมของการใช้ประโยชน์ถนน สภาพถนน ความมั่นคง อายุการใช้งาน โครงการ
ก่อสร้างถนน รวมถึงการก่อสร้างท่อเหล่ียม สามารถใช้ประโยชน์ได้ การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมอง
ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่
มุ่งหวังจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการในระยะยาว 

  ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ความคุ้มค่ากับงบประมาณนอกจากจะตีค่าออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้ แต่วัดจาก
ระยะเวลาการใช้งานงาน ประชาชนมีความพึงพอใจท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบ
แต่อย่างใด  เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการใช้บริการ  

   3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะการก่อสร้าง
ถนนแต่ละสายประชาชนมีส่วนร่วมในการสํารวจความต้องการของคนในชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนได้ และการก่อสร้างถนนต้องเป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อได้หลายเส้นทาง ระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และ
จังหวัด จะเห็นได้ว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง
ไปทํางาน เป็นเส้นทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนใช้ประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อประสานงานในการทําธุรกิจด้าน
ต่างๆ ในด้านการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หรือท่อนํ้าลอด ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในหลายๆ ด้านเช่นใช้เป็นถนนข้าม
ผ่านไปมา รถยนต์ รถไถทําการเกษตรเพื่อใช้ขนพืชผลผลิตทางการเกษตร  เป็นที่กักเก็บนํ้าไว้ทําการเกษตรของ
ชาวบ้าน และเป็นแหล่งหาอาหารของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ก่อสร้างและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง 
              ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการมีหลายด้านประกอบด้วย ด้านการคมนาคม
ขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต  ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก 

  การติดตามและประเมินผลในคร้ังน้ี  ได้ข้อค้นพบ คือ การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต   สภาพ
ถนนยังอยู่ในสภาพดีแม้อายุการใช้งานผ่านมาแล้ว 3-4 ปี  ได้ข้อคิดว่าการดําเนินการโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป ควรก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีต มีความแข็งแรง คงทน  จะดีกว่าการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง สภาพการใช้งานทรุดโทรมไปตามเวลา  ต้องทําการปรับปรุงซ่อมแซมตลอดเพ่ือให้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ประชาชนเสนอ มีดังนี ้
                 

1. ควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมด้านการเกษตรที่หลากหลายให้กับชุมชน  
2. ควรดําเนินการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานมีความคงทนในการใช้งาน เพ่ือประหยัดงบประมาณ  โดย

การก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต แทนถนนลูกรัง 
3. ควรจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างให้กับประชาชน ในเส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน และตําบลอ่ืนๆ ใหม้ี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ต้องการให้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมหลายๆ หมู่บ้าน ตําบล ในเขตอําเภอพล 
5. ควรจัดหาแหลง่นํ้าไว้อุปโภค บริโภค ให้กับเกษตรกรไว้ใช้ใน     ฤดูแล้ง 
6. ต้องการให้ดําเนินการก่อสร้างถนนท่อนํ้าลอดแบบบล็อกข้ามลําห้วย เช่ือมระหว่างบ้านโนนเมือง ตําบล

โนนข่าไปบ้านโนนเพ็กตําบลหนองแวงโสกพระ ช่วงฤดูฝนนํ้าท่วมไม่สามารถเดินทางข้ามไปมาได้   
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7. ต้องการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลในไร่นาเพ่ือทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือประโยชน์ของชุมชน ในเขต
อําเภอบ้านไผ่ 

          8.   หน่วยงานรัฐควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปราบปรามวัยรุ่นมั่วสุมในหมู่บ้าน  
9.   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน มีความล่าช้า มีขั้นตอนกระบวนการท่ียุ่งยาก 
      ควรจะมกีารลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว  
10.  ควรจัดหาอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน ช่วงหลังฤดูเก็บเก่ียวเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ 
      ประชาชนและชุมชน จดัหาอาชีพเสริมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับวัย   

 
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ยังต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ  ในการจัดหาแหล่งนํ้าไว้อุปโภค-บริโภค ซึ่งประชาชนมีความต้องการมากที่สุด  ซึ่งในแต่ละ
พ้ืนที่ทั้งจังหวัดประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าในการทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
               1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
และเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน ที่ชํารุดในพ้ืนที่ตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

      2.ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในคร้ังต่อไป 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน  เพ่ือ
จะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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โครงการกอสรางถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลูกรัง และทอเหล่ียม คสล. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

 
แบบสอบถามการใช้จ่ายเงนิสะสม ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

------------------------------ 
วตัถุประสงค์ 

     1. เพื่อตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานโครงการ 
     2. เพื่อตอ้งการทราบผลการดาํเนินงานโครงการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
     3. เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศการปรับปรุงแกไ้ข ผลการดาํเนินงานโครงการในคร้ังต่อไป 
 

ช่ือโครงการ    .............. …………………………………………………….................................................................... 
  

คาํช้ีแจง    ใหท่้านทาํเคร่ืองหมาย  ลงในแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ไดโ้ดยอิสระตามความคิดเห็น
ของท่านโดย   ไม่ต้องเขยีนช่ือ – สกลุของท่านลงในแบบสอบถามแต่อย่างใด 
 

ส่วนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.   เพศ    ชาย   หญิง 
 

2.   อาย ุ             ไม่เกิน 20  ปี        21 – 30 ปี       31 – 40 ปี   
                          41 – 50 ปี        51 – 60  ปี   61  ปี ข้ึนไป 
 
3. สถานภาพ     ประชาชนทัว่ไป     ประชาคมหมู่บา้น                   ผูใ้หญ่บา้น / กาํนนั  
                           นกัการเมืองทอ้งถ่ิน        เจา้หนา้ท่ี / พนกังานของรัฐ    อ่ืน ๆระบุ……………… 
 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด            ประถมศึกษา   มธัยมตน้หรือเทียบเท่า      มธัยมปลาย / ปวช.หรือเทียบเท่า 
              ปวส./อนุปริญญา    ปริญญาตรี      สูงกวา่ปริญญาตรี             อ่ืน ๆระบุ…............ 
 

5.  อาชีพหลกั  เกษตรกรรม       รับจา้งทัว่ไป  นกัเรียนนกัศึกษา  ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/เอกชน 
 องคก์รมหาชน/รัฐวิสาหกิจ          รับราชการ                  อ่ืน ๆ ระบุ……………. 
 

6. โครงการท่ีไดรั้บปี พ.ศ.      พ.ศ. 2556         พ.ศ. 2557       พ.ศ. 2558 
            
 
 
                                                                                                                                                             /ส่วนท่ี 2......... 
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ส่วนที ่2    ให้ท่านประเมินผลความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น          
                 โดยทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง      ตามความรู้สึกของท่านในแต่ละหวัขอ้  

ลาํดบั
ที ่

                                   ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1 ก่อน  ดาํเนินการสภาพเดิม มีความชาํรุด เป็น หลุม มากนอ้ยเพียงใด      

2 
การก่อสร้างถนนในความรับผดิชอบของ อบจ. มีสภาพดี ผวิจราจรไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ ใชก้ารไดดี้มีความปลอดภยั  มากนอ้ยเพียงใด 

     

3 
การพฒันาและการบาํรุงรักษาถนนในความรับผดิชอบ ของ อบจ. เช่นผวิจราจร, ไหล่
ทางไม่ชาํรุด  มากนอ้ยเพียงใด 

     

4 
การพฒันาและบาํรุงรักษาทาํใหเ้กิดการความปลอดภยัในการสญัจรไปมาทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  มากนอ้ยเพียงใด 

     

5 
การก่อสร้างก่อถนนทาํใหเ้กิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล
และอาํเภอไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ประหยดัเวลามากนอ้ยเพียงใด 

     

6 
การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นทาํใหบ้า้นเมืองมีความสงบ
สุข มีความเป็นระเบียบ มากนอ้ยเพียงใด 

     

7 
การติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรบริเวณถนนในความรับผดิชอบของ อบจ.ใหช้ดัเจน เพื่อ
ป้องกนัอนัตราย/อุบติัเหตุ เช่นป้ายเตือน ป้ายบงัคบั ป้ายแนะนาํ มากนอ้ยเพียงใด 

     

8 การปรับปรุงภูมิทศันร์อบบริเวณ สะดวก สะอาด มีความปลอดภยั มากนอ้ยเพียงใด      

9 
การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการใหไ้ดม้าตรฐานมีความสะดวก เช่น 
ไฟฟ้า ประปา มากนอ้ยเพียงใด 

     

10 หลงั  ดาํเนินการแลว้เสร็จสภาพถนนไดม้าตรฐาน มีความมัน่คงมากนอ้ยเพียงใด       
 

ส่วนที ่3 ข้อคดิเห็นอืน่ ๆ 
         1.   ท่านตอ้งการให ้อบจ. ขอนแก่น พฒันาดา้นใด       

ลาํดับที ่ ด้านการพฒันา 
ระดับความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1  ท่านมีความตอ้งการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน, สะพาน) เพียงใด      

2  ท่านมีความตอ้งการพฒันาแหล่งนํ้าอุปโภค-บริโภค เพียงใด      

3 ท่านมีความตอ้งการพฒันาสงัคม(ปัญหายาเสพติด/วยัรุ่นมัว่สุม)เพียงใด      

4 ท่านมีความตอ้งการส่งเสริม การศึกษา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี เพียงใด      
5 ท่านมีความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพเพยีงใด      
6 ท่านมีความตอ้งการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพียงใด      
7 ท่านมีความตอ้งการส่งเสริมและการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เพียงใด      

 

2.ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  ..............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมอื     ฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผลฯ  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  โทร. 0 4323 9256 



 

รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2556 (หลังดําเนินการ) 

 
ลําดับ  รายละเอียด งบประมาณ อําเภอ หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที ่15   
ตําบลบ้านเป็ด – ทางหลวงทอ้งถิ่นสายกอกน้อย-เหล่านาดี 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 อ.เมือง
ขอนแก่น 

 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22  
ตําบลศิลา – ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

1,000,000 “  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที ่3  
ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์-ถนนลาดยางสายคําแก่นคูณ-อุบลรัตน์ 
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 อ.อุบลรัตน์  

4 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล บ้านศาลาดิน 
หมู่ที่ 7 ตําบลศรีสุขสําราญ-ทางหลวงชนบท อําเภออุบล
รัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

1,800,000 “  

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกหนองขาม 
หมู่ที่ 2  ตําบลในเมือง –วัดผาเกิ้ง  อําเภอเวียงเก่า  จังหวัด
ขอนแก่น    

2,000,000 อ.เวียงเก่า  

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ 2 ตําบลดิน
ดํา อําเภอภูเวียง- บ้านศาลาดิน หมู่ 7 ตําบลขนวน อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 อ.หนองนาคํา  

7 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองร้านหญ้า หมู ่5 ตําบลหัว
หนอง-เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

1,000,000 อ.บ้านไผ่  

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองนํ้าใส อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
 

563,000 “  

9 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านไผ่ อําเภอ
บ้านไผ่ – ตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000 อ.บ้านแฮด  

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ 5 ตําบล
หนองแซง – บ้านแฮด หมู่ 1 ตําบลบ้านแฮด อําเภอบ้าน
แฮด  จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 “  

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 
ตําบลโนนข่า – บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 ตําบลหนอง
มะเขือ อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 อ.พล  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียว หมู่ 4 ตําบล
หนองปลาหมอ  อําเภอโนนศิลา – ตําบลบ้านแท่น อําเภอ
ชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

591,000 อ.โนนศิลา  
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ลําดับ  รายละเอียด งบประมาณ อําเภอ หมายเหตุ 
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามหมอ หมู ่1 

ตําบลโพธ์ิไชย อําเภอโคกโพธ์ิไชย – บ้านกุดหมากเห็บ 
ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ ่จังหวัดขอนแก่น 

542,200 อ.โคกโพธ์ิไชย  

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกใหม่ หมู่ 6 ตําบลบ้าน
โนน อําเภอซําสูง – บ้านสําโรง หมู่ 11,12  ตําบลบ้านขาม 
อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

2,000,000 อ.ซําสูง  

15 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2152 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท) บ้านผักแว่นคํา หมู่ที ่16 
ตําบลหนองโก – บ้านโคกกลาง หมู่ 5 ตําบลหนองโน 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 อ.กระนวน  

16 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนทองใต้ หมู่ 10 ตําบลโนนทอง 
– ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 
 

1,000,000 อ.แวงใหญ ่  

17 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยทราย หมู่ 13 ตําบลละหานนา 
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น – อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูมิ 

1,999,000 อ.แวงน้อย  

18 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยผือ บ้าน
ส้มป่อยน้อย หมู่ 3 ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

503,000 อ.เปือยน้อย  

19 ปรับปรุงถนนหินคลุก(เกลี่ยเรียบ) สายบ้านดงสะคร่าน หมู่ 
7 ตําบลวังสวาป – เขตตําบลนาฝาย อําเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

1,591,000 อ.ภูภาม่าน  

20 ก่อสร้างถนนหินคลุก เทศบาลเมืองชุมแพ – บ้านสุข
สมบูรณ์ หมู่ที ่13 ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

1,000,000 อ.ชุมแพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลโครงการการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําป ีพ.ศ. 2556 (หลังดําเนินการ) 

 
   คณะที่ปรกึษา 

1.  ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2. นายสิทธิกูล  ภูคําวงศ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3. นางวัชราภรณ์  ผ่องใส   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4. นายวัฒนา  ช่างเหลา   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
5.  นางพัฒนาวดี  จันทร์นวล  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
6.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
7.  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจนัทร์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
8.  นายประสทิธ์ิ  อุดมธนะธีระ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

1. นายอดุลย์   คามดิษฐ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการ 
2. นายสมาส  นามพิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
3. นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
4. นายธนโชติ  กองอนันตระกูล  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
5. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
6. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 
7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น      กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
11. นายเพ็ชร    มูลป้อม  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการ/เลขานุการ 
 

คณะทํางาน 
 

1. นายประเสริฐ  ชมนาวัง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ  คณะทํางาน 
2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  คณะทํางาน 
3. นายอภิเดช สุระมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  คณะทํางาน 
4.  นายพงศ์พีระ  ศรีบุญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์   คณะทํางาน 
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