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คํานํา 

  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปรับเกรดถนนลูกรัง/หินคลุก และซ่อมปะผิวจราจร
ถนนลาดยาง โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง) ประจําปี 
พ.ศ. 2561  ซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติงบประมาณตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  การติดตามและประเมินผลโครงการในครั้งน้ี เป็นการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กําลังดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของประชาชน และผลสัมฤทธิ์ในการทํางานของประชาชน และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่าให้กับประชาชนในพื้นที่นั้น  

  ท้ายนี้ใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้การ
สนับสนุนและมองเห็นความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน  และขอขอบคุณ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงด้วยดี  จึงได้นําเสนอ
รายงานผลการติดตามฯ ต่อผู้บริหารฯ และเผยแพร่ให้ ผู้สนใจได้รับทราบ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า
เอกสารรายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สนใจ หรือส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 
กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กรกฎาคม  2561  



-ข- 

สารบัญ 

คํานํา                 ก 

สารบัญ                ข                            

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร              ค 

บทที่ 1    วิธีการติดตามและประเมินผล                                                                 1       
           1.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล                                                                      1 
           1.2 เครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามฯ                                                              2 
               1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                      3 
           1.4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                      3 
              1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                          3 
           1.6 การนําเสนอ                                                                                   4 

บทที่ 2    ผลการติดตามและประเมินผล                                                                 5 

บทที่ 3    สรปุการติดตามและประเมินผล                                                               29

บรรณานุกรม                                                                                                    35 

ภาคผนวก                                                                                                          

              ภาพกิจกรรม                                                                                             

              แบบสอบถาม                                                                                            

              รายละเอียดโครงการ                                                                                  
  

 

 

 



1 
บทสรปุผู้บริหาร 

-ค- 

บทสรุปผู้บริหาร 

 การติดตามและประเมินผลโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง/หินคลุก และซ่อมปะผิวจราจร
ถนนลาดยาง โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดทําเอง) ประจําป ี
พ.ศ. 2561  เป็นการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าการดําเนินงานโครงการ  ความพึงพอใจของ 
ประชาชนและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในการดําเนินการปรับเกรดถนนลูกรัง/
หินคลุก และซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง  โดยทําการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยไม่
เจาะจง เพ่ือรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินการก่อสร้างถนนประเภท
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด
และปลายปิด แบ่งเป็น 2 ชุด  คือ  

1. ชุดเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน    
       1.1 ผลการวิเคราะห์ประชากรกลุ่มตัวอย่างสําหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน  จํานวน 50 

ราย  แบ่งเป็นชุดปฏิบัติงาน จํานวน  5  ชุด  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน  45 ราย คิดเป็นร้อยละ 
90.00  เป็นเพศหญิง จํานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00  ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน 17 
ราย คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จํานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 และอายุ
ระหว่าง  41-50  ปี จํานวน  8 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.00  สถานภาพส่วนใหญ่สมรส  จํานวน  33 ราย  
คิดเป็นร้อยละ  66.00 รองลงมาโสด จํานวน  14 ราย  คิดเป็นร้อยละ  28.00 และเป็นหม้ายหรือหย่าร้าง 
จํานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ปวช./ปวส.  จํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 
28.00  รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากัน  จํานวน  11  ราย คิด
เป็นร้อยละ 22.00   และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีน้อยที่สุด 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00 

     ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงานเป็นวิศวกรโยธา, นายช่างโยธา  จํานวน  5  
ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 รองลงมานายช่างโยธา จํานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.00 และเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน  จํานวน  38 ราย คิดเป็นร้อยละ  76.00  ระยะเวลาในการเคล่ือนย้ายเครื่องจักรกล น้อยกว่า  
5  วัน จํานวน 31  ราย คิดเป็นร้อยละ  62.00  มากกว่า 7 วัน จํานวน 14  วัน  คิดเป็นร้อยละ  28  และ
มากกว่า 10  วัน จํานวน  5  ราย  คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละสาย น้อยกว่า  15  
วัน จํานวน  28  ราย คิดเป็นร้อยละ 56.00  16 วัน ถึง 1 เดือน  จํานวน  21 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.00    
และมากกว่า 1 เดือนข้ึนไป จํานวน  1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 2.00  
             1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จงัหวัดขอนแก่น 
ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง)ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน 
พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.11, S.D. 0.670 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพของถนน มีค่าเฉล่ีย( x )= 4.20,S.D.= 0.622  
รองลงมาอันดับ 2  คือ ด้านการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย( x )= 4.16, S.D. = 0.674  อันดับ 3  ด้านการอํานวย
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ความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย( x )=4.16,S.D.=0.703 อันดับ 4 ด้านความปลอดภัยมีค่าเฉล่ีย( x ) 
=4.08, S.D.=0.658  อันดับ 5 ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน มีค่าเฉล่ีย( x )=4.08,S.D.= 0.725 
อันดับ 6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.05, S.D. = 0.654 และอันดับ 7 อันดับ
สุดท้าย คือ ด้านการบํารุงรักษาถนน มีค่าเฉลี่ย( x )= 4.05,S.D. = 0.684 

2. ชุดประชาชนทั่วไป 
      2.1 ผลการวิเคราะห์ประชากรกลุ่มตัวอย่างสําหรับประชาชนทั่วไป  จํานวน 280 ราย  

แบ่งเป็นประชากร กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น จํานวน  5  ชุด  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
จํานวน  165  ราย คิดเป็นร้อยละ 58.93   เป็นเพศหญิง  จํานวน  115  ราย  คิดเป็นร้อยละ 41.07  ส่วน
ใหญ่อายุระหว่าง    41-50 ปี  จํานวน  89 ราย คิดเป็นร้อยละ  31.79 รองลงมาอายุ 51-60 ปี จํานวน  
84 ราย  คิดเป็นร้อยละ  30.00 อายุน้อยที่สุดต่ํากว่า 20 ปี  จํานวน  3 ราย  คิดเป็นร้อยละ 1.07       
สถานภาพส่วนใหญ่สมรส  จํานวน  247 ราย  คิดเป็นร้อยละ  88.21  รองลงมาโสด จํานวน 17 ราย คิด
เป็นร้อยละ  6.07  และเป็นหม้ายหรือหย่าร้าง  จํานวน  16  ราย คิดเป็นร้อยละ 5.72 ระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  90  ราย  คิดเป็นร้อยละ 32.14  รองลงมาจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน  88 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.43 และจบการศึกษา ไม่ระบุน้อยสุด จํานวน 3 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 1.07  อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน  185  ราย คิดเป็นร้อยละ  66.07  
รองลงมา   รับจ้างทั่วไป จํานวน 48 ราย และจํานวนน้อยสุด เป็นพนักงานเอกชน จํานวน 12 ราย คิดเป็น
ร้อยละ  4.29  ตําแหน่งในหมู่บ้านเป็นประชาชนในหมู่บ้าน จํานวน 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.50  
รองลงมาเป็นผู้นําชุมชน(สมาชิก อบต./เทศบาล)  จํานวน  31  ราย คิดเป็นร้อยละ 11.07 และเป็นกํานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน  จํานวน  26 ราย คิดเป็นร้อยละ  9.29  และไม่ระบุตําแหน่ง จํานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ  
2.14   ระยะเวลาที่ใช้เส้นทางในการเดินทาง มากกว่า 30 นาที/วัน  จํานวน 217 ราย คิดเป็นร้อยละ  
77.50  น้อยกว่า 30  นาที/วัน  จํานวน 63  ราย  คิดเป็นร้อยละ  22.50  เหตุผลที่ต้องใช้เส้นทางในการ
ติดต่อสื่อสารใน และนอกหมู่บ้าน และประกอบอาชีพ  จํานวน  187 ราย  คิดเป็นร้อยละ  66.79  และ
ส่วนใหญ่ใช้เดินทางไปประกอบอาชีพ  จํานวน  83  ราย  คิดเป็น  ร้อยละ  29.64   บทบาทหน้าที่ของช่าง
ผู้ควบคุมงาน ประชาชนส่วนใหญ่ทราบ จํานวน  164  ราย คิดเป็นร้อยละ 58.57 และประชาชนที่          
ไ ม่ ท ร า บบทบ าทห น้ า ที่ ข อ ง ช่ า ง ค ว บ คุ ม ง า น  จํ า น ว น  1 1 6  ร า ย คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  4 1 . 4 3 
             2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่นต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง) ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม  มีค่าเฉล่ีย( x )  = 3.75, S.D. 0.780  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน  มีค่าเฉล่ีย  ( x )  = 
3.91, S.D. = 0.845  รองลงมาอันดับ 2  คือ ด้านการบํารุงรักษาถนน มีค่าเฉล่ีย( x )  = 3.88,S.D. = 
0.839  อันดับ 3 ด้านความปลอดภัย  มีค่าเฉล่ีย( x )  = 3.80, S.D. = 0.630  อันดับ 4 ด้านคุณภาพของ
ถนน มีค่าเฉล่ีย ( x )  = 3.76, S.D. = 0.832  อันดับ 5  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีค่าเฉล่ีย( x )  
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= 3.73, S.D. =0.885  อันดับ 6 ด้านการอํานวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.63, S.D. 
= 0.616  และอันดับ 7  มีค่าน้อยสุดคือ ด้านข้อมูลการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย( x )  = 3.55, S.D. = 0.815  
ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 
 

       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง/หินคลุก และ
ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง โดยใช้
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง) ใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2561  ซ่ึงความเหมาะสมในพ้ืนท่ี ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่
ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
             1. ความเหมาะสมสภาพพ้ืนที่  พบว่า โครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง/หินคลุก และ
ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง)  พบว่า  ก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มดําเนินการจะทําการ
สํารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีก่อน จะมีการประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ เสนอความต้องการ
ผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณ
ต่อไป ในการสํารวจพ้ืนที่ดําเนินการในกรณีท่ีงบประมาณไม่เพียงในการก่อสร้าง จะมีวิธีการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นก่อน  จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาเป็น
อันดับแรก การดําเนินงานในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น “ถนนลูกรังสายบ้านดอนช้าง ตําบลดอนช้าง-
บ้านดอนหญ้านาง ตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”  ตามแผนดําเนินงานมีระยะทาง
ทั้งส้ินรวม  26  กิโลเมตร  แต่เนื่องจากชาวบ้านมีความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่าง
หมู่บ้านอ่ืน ซ่ึงมีหลายเส้นทาง  ที่ร้องขอให้ชุดเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ดําเนินการปรับเกรดถนนลูกรังเพ่ิมอีก รวม 18 กิโลเมตร  ซ่ึงระยะเวลาในการดําเนินงานในครั้งน้ีประมาณ  
10  วัน  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นถนนเช่ือมโยง
โครงข่ายระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ให้มีความสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาในการเดินทาง 
ข้ึนอยู่กับสภาพของแต่ละพ้ืนท่ี  การปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น  แต่ให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสูงสุด  
            2.  ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการปรับ
เกรดถนนลูกรัง และซ่อมปะถนนลาดยาง ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การประมาณการระยะเวลาของการดําเนินโครงการ ซ่ึง
อาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน การใช้ประโยชน์จากโครงการมากที่สุด ความคงทนได้มาตรฐานหรือ
ช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในเส้นทางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินดังกล่าว ซ่ึงอายุการใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว ต้นทุนที่ไม่รวมอยู่ในโครงการลงทุน  
คือต้นทุนทางบัญชีที่ไม่มีสภาพเป็นตัวเงิน  โครงการลงทุนในลักษณะที่ต้องการจะประเมินหาว่าทําให้มูลค่า
กิจการเพ่ิมข้ึนหรือไม่  การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะ
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เมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว  อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ในมุมของ
การใช้ประโยชน์ถนน สภาพถนน ความมั่นคง อายุการใช้งาน โครงการก่อสร้างถนน สามารถใช้ประโยชน์
ได้  การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  “การซ่อมปะถนนลาดยางสายบ้านโคกสูง-บ้านหวายหลึม  ตําบลนางาม  
อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น” และ  “ถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง-บ้านหนองหญ้าข้าวนก  
ตําบลหนองหญ้าข้าวนก  อําเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น”  เป็นการซ่อมปะถนนลาดยางที่เป็นหลุม
บ่อ เช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล  ซ่ึงการทํางานของชุดซ่อมปะถนนลาดยาง จะผสมยางและทําการปะหลุม 
บ่อ ให้เสร็จเป็นวันๆ ไป  จะเคล่ือนย้ายชุดเครื่องจักรกลไปเรื่อยๆ  ตามแผนฯ ที่กําหนด ระยะเวลาในการ
ทํางานจะไม่อยู่พักค้างคืน  เพราะต้องกลับสํานักงานฯ  เพื่อมาจัดเตรียมวัสดุ หิน ยางพารา  ที่จะต้องใช้ใน
วันถัดไป ยางพาราถ้าผสมแล้วต้องใช้ให้หมดในแต่ละวัน ถ้าไม่หมดยางจะแข็งตัว ทําให้ส้ินเปลือง
งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อทําแล้วต้องให้คุ้มค่าและให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 

   3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ชาวบ้านในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านใกล้เคียงต่างก็ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการเพราะการเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่เป็นหลุม บ่อ ถนนมีความปลอดภัยมาก
ข้ึน  รถเกรดจะเกรดปรับ ขจัดวัชพืช หญ้าข้างทางออกไป รถอีแต๋น หรือรถขนพืชผลทางการเกษตร           
” ถนนลูกรังสายบ้านไชยสอ  ตําบลไชสอ – บ้านหนองไผ่  ตําบลหนองไผ่  อําเภอชุมแพ  จังหวัด
ขอนแก่น”  และ “ถนนลูกรังสายบ้านหนองสังข์  ตําบลไชยสอ  - โรงงานนํ้าตาล  อําเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแก่น “ เป็นถนนลูกรังที่ชาวบ้านใช้เส้นทางสัญจรไปมา จํานวนมาก ซ่ึงสองข้างทางเป็นทุ่งนา
แหล่งเกษตรกรรมของชาวบ้าน หรือเดินทางไปหาอาหารป่า ซ่ึงเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินทางประจํา ทั้ง
ช่วงฤดูฝน  ฤดูแล้ง  นับเป็นถนนสายหลักสู่แหล่งเกษตรซ่ึงประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการอย่าง
น้อยสองตําบลข้ึนไป และเป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อได้หลายสายระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด จะ
เห็นได้ว่าประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง 
เป็นเส้นทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนใช้ทํามาค้าขาย ติดต่อประสานงานในการทําธุรกิจด้านต่างๆ 
ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  
             4. ปัญหาหรือผลกระทบ พบว่า  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้เข้าไป
ดําเนินการปรับเกรดผิวจราจรถนนลาดยาง รวมทั้งซ่อมปะผิวจราจรลาดยาง ในแต่ละแห่งในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแก่น  จากการสอบถามประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง พบว่าประชาชนมีความพึง
พอใจมาก ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้ามาดําเนินการปรับเกรดถนนลูกรัง รวมทั่งซ่อมปะ
ถนนลาดลาง เพราะทําให้ถนนไม่เป็นหลุม บ่อ ประชาชนสามารถเดินทางสัญจร ไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดระยะเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างดี  จึงทําให้ไม่มีผลกระทบกับชาวบ้านมาก
เกินไปผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับจะเป็นฝุ่นดินฟุ้งกระจายจากถนนลูกรัง ปัญหาช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านขับรถ
มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ เวลารถสวนกันฝุ่นดินกระจายมองไม่เห็นถนน ทําให้เกิดอันตราย ช่วงฤดูฝนถนนเป็น
ดินโคลน ถนนล่ืนรถที่ใช้เส้นทางลําบากทําให้เกิดอุบัติเหตุ ได้รับอันตราย ทําให้ชาวบ้านต้องเปลี่ยนเส้นทาง
ในการเดินทางเพื่อความปลอดภัย  เพิ่มระยะเวลาในการเดินทางมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

           1. ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช้ 
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ยัง
ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ  ในการจัดหาแหล่งน้ําไว้อุปโภค-บริโภค ซ่ึงประชาชนมีความต้องการ
มากท่ีสุด  ซ่ึงในแต่ละพ้ืนที่ทั้งจังหวัดประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ําในการทําการเกษตร ปลูกพืช เล้ียง
สัตว์ 
               1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง และเป็นเจ้าของพ้ืนท่ี ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ที่ชํารุดในพ้ืนที่ตนเอง 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 

      2. ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในครั้งต่อไป 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใน
หลายๆ ด้าน  เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพื่อ
แก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 

   

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในครั้งต่อไป 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใน
หลายๆ ด้าน  เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพื่อ
แก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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บทที่ 1 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

         การติดตามและประเมินผลโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง/หินคลุก และซ่อมปะผิวจราจร
ถนนลาดยาง โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง) ประจําปี 
พ.ศ. 2561 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งงบประมาณเป็นค่าน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ค่าเบ้ีย
เล้ียง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาคนงาน  ค่าวัสดุ อุปกรณ์อ่ืน รวมทั้งค่าอะไหล่สําหรับ
ซ่อมแซม ดังแปลง ดัดแปลง เพ่ิมเติมช้ินส่วนเครื่องจักรกลและวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแก่น รวม 26  อําเภอ แบ่งชุดปฏิบัติงานออกเป็น  5  ชุด  ดําเนินการโดยฝ่ายก่อสร้างและซ่อม
บํารุง สํานักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ระยะทางดําเนินการปรับเกรดถนนลูกรัง/หินคลุก 
ไม่น้อยกว่า  1,600  กิโลเมตร และระยะทางซ่อมปะถนนลาดไม่น้อยกว่า  23,000  กิโลเมตร   
                ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานตามโครงการต่างๆ  ที่ได้ดําเนินการไปแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น             
ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  ตามโครงการปรับเกรด
ถนนลูกรัง/หินคลุก และซ่อมปะถนนลาดยางโดยใช้ เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
(โครงการจัดทําเอง)   โดยการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลขณะดําเนินการ โดยใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
เก็บข้อมูลโดย ไม่เจาะจง  จากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน และประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ดําเนินการ ที่ได้รับ
ประโยชน์และมีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เป็นการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ  ซ่ึงได้กําหนดหัวข้อและวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

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

1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน และผู้นําชุมชน, ประชาชนในพ้ืนท่ีที่อาศัยในหมู่บ้าน 
หรือพ้ืนที่หมู่บ้านใกล้เคียงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าไปดําเนินการโครงการ ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2561   
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    ผู้ให้ข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานของ สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
และผู้นําชุมชน, ประชาชนในหมู่บ้าน, หมู่บ้านใกล้เคียง หรือผู้มีส่วนเก่ียวในการรับผลประโยชน์ แบ่งชุด
ปฏิบัติงานออกเป็น  5 ชุด ประกอบด้วย 
           1.1 ชุดปฏิบัติงานที่ 1 ปรบัเกรดถนนลูกรงัและหินคลุก รวม 8 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเขาสวน
กวาง, อําเภออุบลรัตน์, อําเภอน้ําพอง, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ ่และ
อําเภอโนนศิลา 
 1.2  ชุดปฏิบัติงานที่ 2 ปรบัเกรดถนนลูกรังและหินคลุก  รวม  8  อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอ
มัญจาคีรี, อําเภอชนบท, อําเภอโคกโพธิไ์ชย, อําเภอแวงใหญ่, อําเภอแวงน้อย, อําเภอพล, อําเภอหนองสอง
ห้อง และอําเภอเปือยน้อย 
 1.3  ชุดปฏิบตัิงานที่ 3  ปรับเกรดถนนลูกรังและหินคลุก  รวม 7  อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอ
หนองเรือ, อําเภอเวียงเก่า,อําเภอภูเวียง, อําเภอหนองนาคํา,อําเภอภูผาม่าน,อําเภอชุมแพ และอําเภอสีชมพู 
 1.4  ชุดปฏิบตัิงานที่ 4  ปรับเกรดถนนลูกรังและหินคลุก  รวม  3  อําเภอ  ประกอบด้วย อําเภอ
เมือง, อําเภอพระยืน และอําเภอบ้านฝาง 
 1.5  ชุดปฏิบตัิงานที่ 5  ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง  พื้นทีใ่นจงัหวัดขอนแก่น รวม  26  อําเภอ 
รวมผู้ให้ข้อมลูทั้งส้ิน  330  ราย  แยกเป็นเจ้าหน้าทีชุ่ดปฏิบตัิงาน  50  รายและผู้นําชุมชนประชาชนทั่วไป     
280  ราย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยการลงพ้ืนท่ี
เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน  ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไป เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการแสดงความคิดเห็นต่างๆ แบ่งออกเป็น  8  ส่วน คือ 
               1. ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ชุดปฏิบัติงาน  เพศ  อายุ  สถานภาพ           
ระดับการศึกษา  ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน (ที่ได้รับมอบหมาย)  
               2. ส่วนที่ 2  ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  แบ่งออกเป็น  7  ด้าน  คือ 
    2.1  ด้านข้อมูลการให้บริการ  มี  3  ข้อ 
    2.2  ด้านข้อมูลการอํานวยความสะดวกในการให้บริการ  มี  2  ข้อ 
    2.3  ด้านการบํารุงรักษา  มี  2  ข้อ 
    2.4  ด้านคุณภาพของถนน  มี  4  ข้อ 
    2.5  ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน   มี  5  ข้อ 
    2.6  ด้านความปลอดภัย  มี  3  ข้อ  
    2.7  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  มี  2  ข้อ 
      3. ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติงาน และผู้นําชุมชน ประชาชน  โดยใช้แบบสอบถามมี

โครงสร้าง  พร้อมสัมภาษณ์ ผู้นําชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วน
เกี่ยวข้องในโครงการในพื้นที่ดําเนินปรับเกรดถนนลูกรัง/หินคลุก และซ่อมปะถนนลาดยาง โดยการสุ่มอําเภอ
แบบ ไม่เจาะจงให้กระจายไปในแต่ละพ้ืนท่ีให้ครบ  ชุดปฏิบัติงาน ทั้ง  5  ชุด  ทําการแจกแบบสอบถาม/
สัมภาษณ์  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ในส่วนของคําถามปลายปิดและปลายเปิด ดําเนินการ
จัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ  ของโครงการ  

 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ลงพ้ืนที่เกบ็รวบรวมข้อมูล เดือน มกราคม – กันยายน  2561 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ีและร้อยละ การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ีย โดยแบ่งคะแนนค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ สเกลคําถามมี 5 ระดับ ดังน้ี มากที่สุด ( 5 ) มาก ( 4 )  ปาน
กลาง ( 3 )  น้อย ( 2 )  น้อยที่สุด ( 1 ) 
      การวัดเป็นช่วงสเกลของลิเติร์ท ( Likert five rating scale ) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน              
ดังนี้( บุญชม ศรีสะอาด 2545 ) 

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

 

      จากหลักการดังกล่าว   สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ทิพยา กิจ
วิจารณ์ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์(การวิจัยเชิงปริมาณ )2551(หน้า 123–124)อ้างอิง มาจาก วาณี 
แสนมหาชัย) ดังนี้ 

 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 
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6. การนําเสนอ 
       จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถ่ี ร้อยละ เชิงพรรณนา ในบทที่ 2       
ในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ  ที่ได้จากแบบสอบถาม 
ค่าสถิติที่ใช้จะเป็นค่าเฉล่ีย  ร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวมจะแสดงในบทท่ี 3  และรวบรวมเป็น
รูปเล่ม รายงานผู้บริหารและลงใน Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทที่ 2 
 

ผลการติดตามและประเมินผล 
 

       จากการติดตามและประเมินโครงการ ปรับเกรดถนนลูกรัง/หินคลุก และซ่อมปะผิวจราจร
ถนนลาดยาง โดยใช้เครื่อง จักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง) ประจําป ี
พ.ศ. 2561 โดยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบไม่เจาะจง จากประชาชนใน
หมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมา โดยการสัมภาษณ์
ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง ประชาชนที่ได้รับประโยชน์  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามมี  2  แบบ  ประกอบด้วย แบบสอบถามชุดปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่/ผู้ควบคุมงาน  มี  5  ชุด และ แบบสอบถามสําหรับประชาชนทั่วไป มี  5  ชุด โดยแบ่งผลการ
ประเมินเป็น      3  ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจ ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับต่อการดําเนินงานโครงการ 
ส่วนที่  3  ความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาและข้อเสนอแนะต่างๆ 

1. ข้อมูลแบบสอบถามชดุปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/ผู้ควบคุม 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตารางที ่1   จํานวนและร้อยละของชุดปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่/ผู้ควบคุมงาน  จําแนกตามข้อมูล 

1. ชุดปฏิบัติงาน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

        ที ่1  9  18.000 
        ที ่2  9  18.000 
        ที ่3  9  18.000 
        ที ่4  12  24.000 
        ที ่5  11  22.000 

รวม 50  100.000  
2. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

        ชาย  45  90.000 
        หญิง  5  10.000 

รวม 50  100.000  
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3. อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

       21 - 30 ป ี 9  18.000 
       31 - 40 ป ี 16  32.000 
       41 - 50 ป ี 8  16.000 
       51 - 60 ป ี 17  34.000 

รวม 50  100.000  
4. สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

       โสด  14  28.000 
       สมรส  33  66.000 
       หม้าย หรือ หย่าร้าง  3  6.000 

รวม 50  100.000  
5. ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

       ประถมศึกษา  5  10.000 
       มัธยมศึกษาตอนต้น  8  16.000 
       มัธยมศึกษาตอนปลาย  11  22.000 
       ปวช./ปวส.  14  28.000 
       ปริญญาตรี  12  24.000 
       สูงกว่าปริญญาตรี 1  2.000 

รวม 50  100.000  
6. ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

วิศกรโยธา,นายช่างโยธา(หัวหน้าชุดปฏิบัติการ) 7  14.000 
       นายช่างโยธา  5  10.000 
       เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน  38  76.000 

รวม 50  100.000  
7. ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกล จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

       น้อยกว่า 5 วัน  31  62.000 
       มากกว่า 7 วัน  14  28.000 
       มากกว่า 10 วัน  5  10.000 

รวม 50  100.000  
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8. ระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละสาย จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

       น้อยกว่า 15 วัน  28  56.000 
       16 วัน ถึง 1 เดือน 21  42.000 
       มากกว่า 1 เดือนข้ึนไป  1  2.000 

รวม 50  100.000  
 

  จากตารางท่ี 1    ประชากรกลุ่มตัวอย่างสําหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน  จํานวน 50 ราย  
แบ่งเป็นชุดปฏิบัติงาน จํานวน  5  ชุด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานชุดที่ 1  จํานวน  9  ราย  ชุดที่ 2  
จํานวน  9  ราย  ชุดที่ 3  จํานวน  9  ราย  ชุดที่ 4  จํานวน  12  ราย  และชุดที่ 5  จํานวน  11  ราย  พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จํานวน  45 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.00  เป็นเพศหญิง  จํานวน  5  ราย  คิดเป็นร้อย
ละ 10.00  ส่วนใหญ่อายุระหว่าง  51-60 ปี  จํานวน  17 ราย  คิดเป็นร้อยละ  34.00  รองลงมาอายุ      
31-40  ปี  จํานวน  16 ราย  คิดเป็นร้อยละ  32.00  และอายุระหว่าง  41-50  ปี จํานวน  8 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 16.00 

     สถานภาพส่วนใหญ่สมรส  จํานวน  33 ราย  คิดเป็นร้อยละ  66.00  รองลงมาโสด  จํานวน  
14  ราย  คิดเป็นร้อยละ  28.00   และเป็นหม้ายหรือหย่าร้าง  จํานวน  3  ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00   

     ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ปวช./ปวส.  จํานวน  14  ราย  คิดเป็นร้อยละ 28.00  รองลงมาจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากัน  จํานวน  11  ราย คิดเป็นร้อยละ 22.00   
และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีน้อยที่สุด 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00 

     ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงานเป็นวิศวกรโยธา, นายช่างโยธา  จํานวน  5  ราย 
คิดเป็นร้อยละ 10.00 รองลงมานายช่างโยธา จํานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.00  และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  จํานวน  38  ราย คิดเป็นร้อยละ  76.00   ระยะเวลาในการเคล่ือนย้ายเครื่องจักรกล น้อยกว่า  
5  วัน จํานวน 31  ราย คิดเป็นร้อยละ  62.00  มากกว่า 7 วัน จํานวน 14  วัน  คิดเป็นร้อยละ  28  และ
มากกว่า 10  วัน จํานวน  5  ราย  คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละสาย น้อยกว่า  15  วัน 
จํานวน  28  ราย คิดเป็นร้อยละ 56.00   16 วัน ถึง  1  เดือน  จํานวน  21  ราย คิดเป็นร้อยละ 42.00    
และมากกว่า 1 เดือนข้ึนไป จํานวน  1  ราย  คิดเป็นร้อยละ 2.00  
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2. ข้อมูลแบบสอบถามสาํหรับประชาชน  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผูต้อบแบบสอบถาม 

   ตารางที่ 2   จํานวนและร้อยละของประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามข้อมูล 

1. ชุดปฏิบัติงาน จํานวน (คน) ร้อยละ (%)
         ที่ 1 61 21.79
         ที่ 2 92 32.86
         ที่ 3 45 16.07
         ที่ 4 43 15.36
         ที่ 5 39 13.93

รวม 280 100.00
2. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%)
       ชาย  165 58.93
      หญิง  115 41.07 

รวม 280 100.00
3. อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%)
       ต่ํากว่า 20 ป ี 3 1.07
        21 - 30 ป ี 13 4.64
        31 - 40 ป ี 55 19.64
        41 - 50 ป ี 89 31.79
        51 - 60 ป ี 84 30.00 
        61 ปีข้ึนไป  36 12.86

รวม 280 100.00
4. สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%)
        โสด  17 6.07 
        สมรส  247 88.21 
        หม้าย หรือ หย่าร้าง  16 5.72

รวม 280 100.00
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5. ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

       ประถมศึกษา  88 31.43
       มัธยมศึกษาตอนต้น  90 32.14 
       มัธยมศึกษาตอนปลาย  67 23.93
       ปวช./ปวส.  25 8.93
       ปริญญาตรี  7 2.50
       สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00
       อ่ืน ๆ  3 1.07

รวม 280 100.00
6. อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

        รบัราชการ/พนกังานของรัฐ  28 10.00
        ประกอบธรุกิจส่วนตวั  7 2.50
        พนกังานเอกชน  12 4.29
        เกษตรกรรม  185 66.07
        รบัจ้างทั่วไป  48 17.14

รวม 280 100.00
7. ตําแหน่งในหมู่บ้าน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

       กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน 26 9.29
       ผู้นําชุมชน(สมาชิก อบต./เทศบาล) 31 11.07
       ประชาชนในหมู่บ้าน  217 77.50
       อ่ืนๆ  6 2.14

รวม 280 100.00
8. ระยะเวลาที่ใช้เส้นทางในการเดินทาง จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

       น้อยกว่า 30 นาที/วัน  63 22.50
       มากกว่า 30 นาที/วัน  217 77.50

รวม 280 100.00
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9. เหตุผลทีต่้องใช้เส้นทาง(ตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก) จํานวน (คน) ร้อยละ (%)
       ติดต่อสือ่สารในหมู่บ้าน  4 1.43
       ติดต่อสือ่สารนอกหมู่บ้าน  5 1.79
       ประกอบอาชีพ  83 29.64
        ทกุตัวเลือก  189 67.15

รวม 280 100.00
10. ท่านทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผูค้วบคุมงานหรือไม่ จํานวน (คน) ร้อยละ (%)
       ทราบ  164 58.57
       ไม่ทราบ  116 41.43

รวม 280 100.00
 

  จากตารางที่ 2    ประชากรกลุ่มตัวอย่างสําหรับประชาชนทั่วไป  จํานวน 280 ราย  แบ่งเป็น
ประชากร กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น จํานวน  5  ชุด  ประกอบด้วยประชากรผู้ตอบ
แบบสอบถามชุดที่ 1  จํานวน  61  ราย  ชุดที่ 2  จํานวน  92  ราย  ชุดที่ 3  จํานวน  45  ราย             
ชุดที่ 4  จํานวน  43  ราย  และชุดที่ 5  จํานวน  39  ราย  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จํานวน  165  ราย 
คิดเป็นร้อยละ 58.93   เป็นเพศหญิง  จํานวน  115  ราย  คิดเป็นร้อยละ 41.07  ส่วนใหญ่อายุระหว่าง    
41-50 ปี  จํานวน  89  ราย  คิดเป็นร้อยละ  31.79  รองลงมาอายุ  51-60  ปี  จํานวน  84 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  30.00  อายุน้อยที่สุดต่ํากว่า 20 ป ี  จํานวน  3  ราย  คิดเป็นร้อยละ 1.07   

     สถานภาพส่วนใหญ่สมรส  จํานวน   247  ราย  คิดเป็นร้อยละ  88.21  รองลงมาโสด  จํานวน        
17  ราย  คิดเป็นร้อยละ  6.07  และเป็นหม้ายหรือหย่าร้าง  จํานวน  16  ราย คิดเป็นร้อยละ 5.72   

    ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  90  ราย  คิดเป็นร้อยละ 32.14  
รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  จํานวน  88  ราย คิดเป็นร้อยละ 31.43  และจบการศึกษา      
ไม่ระบุน้อยสุด  จํานวน  3  ราย  คิดเป็นร้อยละ 1.07 

    อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน  185  ราย คิดเป็นร้อยละ  66.07  รองลงมา   
รับจ้างทั่วไป จํานวน 48 ราย และจํานวนน้อยสุด เป็นพนักงานเอกชน จํานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ  4.29     

    ตําแหน่งในหมู่บ้านเป็นประชาชนในหมู่บ้าน จํานวน 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.50  รองลงมา
เป็นผู้นําชุมชน(สมาชิก อบต./เทศบาล)  จํานวน  31  ราย คิดเป็นร้อยละ 11.07  และเป็นกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน  
จํานวน  26  ราย คิดเป็นร้อยละ  9.29  และไม่ระบุตําแหน่ง จํานวน  6  ราย  คิดเป็นร้อยละ  2.14  

    ระยะเวลาที่ใช้เส้นทางในการเดินทาง มากกว่า 30 นาที/วัน  จํานวน 217  ราย คิดเป็นร้อยละ  
77.50  น้อยกว่า 30  นาที/วัน  จํานวน 63  ราย  คิดเป็นร้อยละ  22.50   
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    เหตุผลที่ต้องใช้เส้นทางในการติดต่อส่ือสารใน และนอกหมู่บ้าน และประกอบอาชีพ  จํานวน  
187  ราย  คิดเป็นร้อยละ  66.79  และส่วนใหญ่ใช้เดินทางไปประกอบอาชีพ  จํานวน  83  ราย  คิดเป็น  
ร้อยละ  29.64  

    บทบาทหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงาน ประชาชนส่วนใหญ่ทราบ จํานวน  164  ราย คิดเป็นร้อยละ 
58.57 และประชาชนที่ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของช่างควบคุมงาน  จํานวน  116  ราย  คิดเป็นร้อยละ  41.43 
 

ตารางที่ 3    ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดําเนินงานโครงการ           
 

ลําดับ
ท่ี การดําเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจ(50 คน) 
มากที่สุด

(5) มาก 
(4) 

ปาน
กลาง  
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ค่า SD ( x ) 
ค่า 

เฉลี่ย 

แปล
ผล 

1  ด้านข้อมูลการให้บริการ   

 1.1 การแจ้งระยะเวลาในการปรับปรงุ/ซ่อมแซมถนน
 

17
(34.00)

30
 (60.00)

3
(6.00) 

- 
 

- 0.567 4.28 มาก 

 1.2 การแจ้งชื่อ, หน่วยงาน, บรษิัท, เบอร์โทรศัพทผ์ู้
รับจ้าง 

16 
(32.00) 

21 
(42.00) 

13 
(26.00)

- 
 
- 0.759 4.06 มาก 

 

 1.3 การแจ้งรายละเอียดโครงการ การปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

15
(30.00) 

27
(54.00) 

8
(16.00) 

- 
 

- 0.664 4.14 มาก 

รวม 0.674 4.16 มาก

2 ด้านการอํานวยความสะดวก         

 
2.1 การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 

18 
(36.00) 

23 
(46.00) 

9 
(18.00) 

- 
 
- 0.712 4.18 มาก 

 
2.2 การอํานวยความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

16 
(32.00) 

25 
(50.00) 

9 
(18.00) 

- 
 
- 0.712 4.18 มาก 

รวม 0.703 4.16 มาก

3 ด้านการบํารุงรักษา         

 
3.1 ความรวดเร็วของการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน 
 

14 
(28.00) 

27 
(54.00) 

9 
(18.00) 

- 

 
 

- 0.671 4.10 มาก 

 
3.2 คุณภาพของถนนที่ได้รับการปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
 

12 
(24.00) 

26 
(52.00) 

12 
(24.00) 

- 

 
 

- 0.693 4.00 มาก 

รวม 0.684 4.05 มาก
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4 ด้านคุณภาพของถนน   

 
4.1 ความชัดเจน ความกว้าง ยาว  ของถนน
 

16 
(32.00) 

30 
(60.00) 

4 
(8.00) 

- - 0.585 4.24 มาก 

 
4.2 การใชว้ัสดุการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
 

14 
(28.00) 

27 
(54.00) 

9 
(18.00) 

- - 0.671 4.10 มาก 

 
4.3  ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร
 

16 
(32.00) 

30 
(60.00) 

4 
(8.00) 

- - 0.585 4.24 มาก 

 
4.4  ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน
 

16 
(32.00) 

28 
(56.00) 

6 
(12.00) 

- - 0.632 4.20 มาก 

รวม 0.622 4.20 มาก

5 ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน         

 5.1 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 

14
(28.00) 

26
(52.00) 

10
(20.00) 

 

- - 0.688 4.08 มาก

 
5.2 งบประมาณที่จัดสรรเหมาะสมกับ
โครงการ 
 

17 
(34.00) 

22 
(44.00) 

11 
(22.00) 

- - 0.739 4.12 มาก 

 
5.3 งบประมาณตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 
 

12 
(24.00) 

28 
(56.00) 

9 
(18.00) 

1 
(2.00) 

- 0.707 4.02 มาก 

 
5.4 การก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนด
 

14 
(28.00) 

25 
(50.00) 

10 
(20.00) 

1 - 0.747 4.04 มาก 

 
5.5 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน
 

18 
(36.00) 

22 
(44.00) 

10 
(20.00) 

- - 0.731 4.16 มาก 

รวม 0.725 4.08 มาก 

6 ด้านความปลอดภัย         

 
6.1 ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน
 

15 
(30.00) 

30 
(60.00) 

5 
(10.00) 

- - 0.600 4.20 มาก 

 
6.2 ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
 

12 
(24.00) 

28 
(56.00) 

10 
(20.00) 

- - 0.662 4.04 มาก 

 
6.3 ความปลอดภัย ความรับผิดชอบของ
ผูรั้บจ้าง 
 

11 
(22.00) 

29 
(58.00) 

9 
(18.00) 

1 
(2.00) 

- 0.693 4.00 มาก 

รวม 0.658 4.08 มาก 
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7 ด้านการบํารุงรักษา       

 
7.1 ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอขอรับการ
สนับสนุนโครงการ 

10 
(20.00) 

33 
(66.00) 

7 
(14.00) 

- - 0.580 4.06 มาก 

 
7.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
โครงการ 

14 
(28.00) 

26 
(52.00) 

10 
(20.00) 

- - 0.688 4.08 มาก 

 
7.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
โครงการ 

15 
(30.00) 

28 
(56.00) 

7 
(14.00) 

- - 0.644 4.16 มาก 

 
7.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 

9 
(18.00) 

27 
(54.00) 

14 
(28.00) 

- - 0.671 3.90 มาก 

รวม 0.654 4.05 มาก 
 

    จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานทั้ง  5 ชุด  ใน 7 ด้าน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า 
             1. ด้านการให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.16, S.D. = 0.674 เมือ่พิจารณาเปน็  รายข้อ 
พบว่า การแจ้งระยะเวลาในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนน มีค่าเฉลีย่ ( x ) = 4.28, S.D. = 0.567  รองลงมา
การแจ้งรายละเอียดโครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซมถนน  มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.14, S.D. = 0.664 
    2. ด้านการอํานวยความสะดวก ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.16, S.D. = 0.703  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน มีค่าเฉลีย่( x )=4.18,S.D.= 0.712 
รองลงมา การอํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ย( x )=4.14,S.D.= 0.693 
             3. ด้านการบํารงุรักษา ในภาพรวม  มีค่าเฉลี่ย( x )=4.05,S.D.= 0.684 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความรวดเร็วในการปรับปรุง/ซ่อมแซม  มีค่าเฉลี่ย( x )=4.10,S.D.= 0.684  รองลงมา คุณภาพของ
ทางทีไ่ด้ปรับปรุง/ซ่อมแซม  มีค่าเฉลี่ย( x )=4.00,S.D.= 0.693 
             4. ด้านคุณภาพของถนน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=4.20,S.D.= 0.622 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความชัดเจน ความกว้าง/ยาว ของถนน และความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร มีค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากนั = 
4.24,S.D.= 0.585  รองลงมา ผิวจราจรเรียบปลอดภยัในการใช้งาน  มีค่าเฉลีย่( x )=4.20,S.D.= 0.632 
            5. ด้านการจัดการปรับปรงุ/ซ่อมแซมถนน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=4.08,S.D.= 0.725  เมื่อ
พิจารณาเปน็รายข้อ  พบว่า  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน มีค่าเฉลี่ย( x )=4.16,S.D.= 0.731  
รองลงมา คืองบประมาณทีจ่ัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ มีค่าเฉลีย่( x )=4.12,S.D.= 0.739  
            6. ด้านความปลอดภัย ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=4.08,S.D.= 0.658  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย( x )=4.20,S.D.= 0.600  รองลงมา ความปลอดภัย
แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง มีค่าเฉลี่ย( x )=4.04,S.D.= 0.662 
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            7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=4.05,S.D.= 0.654 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ  พบว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาถนน  มีค่าเฉลี่ย( x )=4.16,S.D.= 0.644 รองลงมา 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ มีค่าเฉลี่ย( x )=4.08,S.D.= 0.688   

ตารางที่ 4   ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
               ขอนแก่นภาพรวมทั้งหมด 
ลําดับ
ที่  

หัวข้อ ( x ) 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า S.D. แปลผล 

1 ด้านข้อมูลการให้บริการ 4.16 0.674 มาก 

2 ด้านการอํานวยความสะดวก 4.16 0.703 มาก 

3 ด้านการบํารุงรักษา 4.05 0.684 มาก 

4 ด้านคุณภาพของถนน 4.20 0.622 มาก 

5 ด้านการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 4.08 0.725 มาก 

6 ด้านความปลอดภัย 4.08 0.658 มาก 

7 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.05 0.654 มาก 

รวม 4.11 0.670 มาก 
           

               จากตารางที่ 4    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง)          
ในภาพรวม ทั้ง 7  ด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.11, S.D. 0.670  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพของถนน  มีค่าเฉล่ีย( x ) 
= 4.20, S.D. = 0.622  รองลงมาอันดับ 2  คือ ด้านการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย( x )= 4.16, S.D. = 0.674  
อันดับ 3  ด้านการอํานวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.16, S.D. = 0.703 อันดับ 4  
ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉล่ีย( x )  = 4.08, S.D. = 0.658  อันดับ 5 ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.08, S.D.= 0.725 อันดับ 6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.05, 
S.D. = 0.654 และอันดับ 7 อันดับสุดท้าย คือ ด้านการบํารุงรักษาถนน มีค่าเฉลี่ย( x )= 4.05,S.D. = 0.684 
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ตารางที่ 5  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
              

 
ด้านการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ (280 คน) 

มาก
ที่สุด 

มาก พอใช้ น้อย
น้อย
ที่สุด 

SD ค่าเฉลี่ย ระดับ

1. การแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
64

(22.86)
102

(36.43)
99

(35.36)
15

(5.36)
- 

(0.00) 
0.862 3.77 มาก 

2. การแจ้งชื่อ,หน่วยงาน,บริษัท,เบอร์โทรศัพทข์อง
ผูรั้บจ้าง 

32
(11.43)

97
(34.64)

117
(41.79)

33
(11.79)

1 
(0.36) 

0.856 3.45 
ปาน
กลาง

3. การแจ้งรายละเอียดโครงการการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 

1
(0.36)

145
(51.79)

109
(38.93)

24
(8.57)

1 
(0.36) 

0.667 3.43 
ปาน
กลาง

รวม 0.815 3.55 มาก

ด้านการอํานวยความสะดวก 
  

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุง/ 
ซ่อมแซมถนน 

7
(2.50) 

179
(63.93)

81
(28.93)

12
(4.29)

1 
(0.36) 

0.623 3.64 มาก 

2. การอํานวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

4
(1.43) 

181
(64.64)

80
(28.57)

15
(5.36)

- 
(0.00) 

0.609 3.62 มาก 

รวม 0.616 3.63 มาก

ด้านการบํารุงรักษา 
  

1. ความรวดเร็วของการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
70

(25.00)
119

(42.50)
74

(26.43)
17

(6.07)
- 

(0.00) 
0.859 3.86 มาก 

2. คุณภาพของทางที่ได้ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
69

(24.64)
123

(43.93)
77

(27.50)
11

(3.93)
- 

(0.00) 
0.817 3.89 มาก 

รวม 0.839 3.88 มาก 
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ด้านคุณภาพของถนน 
  

1. ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน 
65

(23.21)
122

(43.57)
78

(27.86)
12

(4.29)
3 

(1.07) 
0.867 3.84 มาก

2. การใช้วัสดุการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
6

(2.14) 
161

(57.50)
91

(32.50)
20

(7.14)
2 

(0.71) 
0.691 3.53 มาก

3. ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร 
65

(23.21)
109

(38.93)
91

(32.50)
13

(4.64)
2 

(0.71) 
0.874 3.79 มาก

4. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน 
66

(23.57)
123

(43.93)
79

(28.21)
10

(3.57)
2 

(0.71) 
0.840 3.86 มาก

รวม 0.832 3.76 มาก

ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
  

1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การปรับปรงุ/
ซ่อมแซมถนน 

25
(8.93) 

114
(40.71)

127
(45.36)

10
(3.57)

4 
(1.43) 

0.765 3.52 มาก

2. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ 
84

(30.00)
109

(38.93)
78

(27.86)
9

(3.21)
- 

(0.00) 
0.840 3.96 มาก

3. งบประมาณตรงกับความต้องการของประชาชน 
84

(30.00)
113

(40.36)
67

(23.93)
16

(5.71)
- 

(0.00) 
0.875 3.95 มาก

4. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
82

(29.29)
114

(40.71)
80

(28.57)
4

(1.43)
- 

(0.00) 
0.797 3.98 มาก

5. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน 
110

(39.29)
111

(39.64)
53

(18.93)
5

(1.79)
1 

(0.36) 
0.813 4.16 มาก

รวม 0.845 3.91 มาก
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ด้านความปลอดภัย 

ระดับความพึงพอใจ (280  คน) 

มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย
น้อย
ที่สุด 

SD ค่าเฉลี่ยระดับ

1. ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน 
27

(9.64) 
193

(68.93)
55

(19.64)
5

(1.79)
- 

(0.00) 
0.588 3.86 มาก

2. ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
31

(11.07) 
190

(67.86)
56

(20.00)
3

(1.07)
- 

(0.00) 
0.584 3.89 มาก

3. ความปลอดภัยแก่ความรับผิดชอบของผูรั้บจ้าง 
21

(7.50) 
147

(52.50)
104

(37.14)
6

(2.14)
2 

(0.71) 
0.683 3.64 มาก

รวม 0.630 3.80 มาก

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
  

1. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอของบรับการสนับสนุน
โครงการ 

68
(24.29)

112
(40.00)

80
(28.57)

18
(6.43)

2 
(0.71) 

0.902 3.81 มาก

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ 
5

(1.79) 
154

(55.00)
93

(33.21)
24

(8.57)
4 

(1.43) 
0.736 3.47 

ปาน
กลาง

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาถนน 
73

(26.07)
115

(41.07)
69

(24.64)
22

(7.86)
1 

(0.36) 
0.911 3.85 มาก

4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
67

(23.93)
112

(40.00)
76

(27.14)
23

(8.21)
2 

(0.71) 
0.925 3.78 มาก

รวม 0.885 3.73 มาก

 

         จากตารางที่ 5   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ทัง้  5 ชุดในเขตพ้ืนที่จงัหวัด
ขอนแก่น  ใน 7 ด้าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า 
             1. ด้านข้อมูลการให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.55, S.D. = 0.815  เมื่อพิจารณาเปน็  
รายข้อ พบว่า การแจ้งระยะเวลาในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนน มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.77, S.D. = 0.862 
รองลงมา การแจ้งช่ือ,หน่วยงาน, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.45, S.D. = 0.856 
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    2. ด้านการอํานวยความสะดวก ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.63, S.D. = 0.616  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน มีค่าเฉลีย่( x )=3.64,S.D.= 0.623 
รองลงมา การอํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ย( x )=3.62,S.D.= 0.609 
             3. ด้านการบํารงุรักษา ในภาพรวม  มีค่าเฉลี่ย( x )=3.88,S.D.= 0.839 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า คุณภาพของทางทีไ่ด้ปรบัปรุง/ซ่อมแซม มีค่าเฉลี่ย( x )=3.89,S.D.= 0.817  รองลงมา  ความรวดเร็ว
ในการปรบัปรุง/ซ่อมแซม  มีค่าเฉลี่ย( x )=3.86,S.D.= 0.859 
             4. ด้านคุณภาพของถนน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=3.76,S.D.= 0.832 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน  มีค่าเฉลีย่( x )= 3.86,S.D.= 0.840  รองลงมา ความชัดเจน 
ความกว้าง/ยาว ของถนน มีค่าเฉลี่ย( x )=3.84,S.D.= 0.867 
            5. ด้านการจัดการปรับปรงุ/ซ่อมแซมถนน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=3.91,S.D.= 0.845  เมื่อ
พิจารณาเปน็รายข้อ  พบว่า  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน มีค่าเฉลี่ย( x )=4.16,S.D.= 0.813 
รองลงมา คือการดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ําหนด มีค่าเฉลี่ย( x )=3.98,S.D.= 0.797 
            6. ด้านความปลอดภัย ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=3.80,S.D.= 0.630  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง มีค่าเฉลี่ย( x )=3.89,S.D.= 0.584  รองลงมา ความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย( x )=3.86,S.D.= 0.588 
            7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=3.73,S.D.= 0.885  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ  พบว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาถนน  มีค่าเฉลี่ย( x )=3.85,S.D.= 0.911 รองลงมา 
ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอขอรับการสนบัสนุนโครงการ มีค่าเฉลีย่( x )=3.81,S.D.= 0.902  
ตารางที่ 6    ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                 จังหวัดขอนแก่นภาพรวมท้ังหมด  

ลําดับ
ที่  

หัวข้อ ( x ) 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า S.D. แปลผล 

1 ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.55 0.815 มาก 

2 ด้านการอํานวยความสะดวก 3.63 0.616 มาก 

3 ด้านการบํารุงรักษา 3.88 0.839 มาก 

4 ด้านคุณภาพของถนน 3.76 0.832 มาก 

5 ด้านการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 3.91 0.845 มาก 

6 ด้านความปลอดภัย 3.80 0.630 มาก 

7 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.80 0.630 มาก 

รวม 3.75 0.780 มาก 
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                    จากตารางที่ 6    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่นต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง) ในภาพรวม    
ทั้ง 7  ด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม  มีค่าเฉล่ีย( x )  = 3.75, S.D. 0.780  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน  มีค่าเฉล่ีย  
( x )  = 3.91, S.D. = 0.845  รองลงมาอันดับ 2  คือ ด้านการบํารุงรักษาถนน มีค่าเฉล่ีย( x )  = 3.88,     
S.D. = 0.839  อันดับ 3 ด้านความปลอดภัย  มีค่าเฉล่ีย( x )  = 3.80, S.D. = 0.630  อันดับ 4            
ด้านคุณภาพของถนน มีค่าเฉล่ีย ( x )  = 3.76, S.D. = 0.832  อันดับ 5  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
มีค่าเฉล่ีย( x )  = 3.73, S.D. = 0.885   อันดับ 6 ด้านการอํานวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉล่ีย  
( x )  = 3.63, S.D. = 0.616  และอันดับ 7  มีค่าน้อยสุดคือ ด้านข้อมูลการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย( x )  = 
3.55, S.D. = 0.815  

การบริหารจัดการเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

   สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง ส่วนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้บริหารจัดการเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ออกเป็น  5  ชุด  
การดําเนินการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังและหินคลุก และซ่อมปะถนนลาดยางโดยใช้เครื่องจักรกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จ่ายเป็นค่าน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าจ้างเหมา
บริการคนงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่นจัดซ้ือลูกรังฯลฯ สําหรับปรับเกรดถนนลูกรังและหินคลุก โดยใช้
เครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดทําเอง) เป็นการ
ดําเนินการในเส้นทางสายหลักในทุกเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จํานวน  26  อําเภอ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,600  
กิโลเมตร   

   เครื่องจักรกลที่ใช้ในการดําเนินงานปรับเกรดถนนลูกรัง/ถนนคอนกรีต และซ่อมปะผิวจราจร
ถนนลาดยาง ประกอบด้วย 

 เครื่องจักรกลชุดปรับเกรดถนนลูกรัง/ถนนหินคลุก 

1. รถเกรดเดอร์       จํานวน   4   คัน 
2. รถฟาร์มแทรกเตอร์   จํานวน   3   คัน 
3. หางลากพ่วงล้อยาง   จํานวน   3   คัน 
4. รถบรรทุกน้ํา   จํานวน   4   คัน 
5. รถเทรลเลอร์   จํานวน   1   คัน 
6. รถบริการน้ํามันเช้ือเพลิง  จํานวน   1   คัน 
7. รถติดตาม(กระบะบรรทุก 4 ล้อ) จํานวน   3   คัน 
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          เครื่องจักรกลชุดซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 
1. รถซ่อมลาดยาง       จํานวน   1   คัน 
2. รถบดส่ันสะเทือนขับเคล่ือนเอง จํานวน   1   คัน 
3. รถติดตาม(กระบะบรรทุก 4 ล้อ) จํานวน   2   คัน 
4. รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ  จํานวน   2   คัน 
5. รถเกรดเดอร์   จํานวน   1   คัน 
6. รถตักล้อยาง   จํานวน   1   คัน 
7. รถบดล้อเหล็กส่ันสะเทือน  จํานวน   1   คัน 
8. รถซ่อมปะผิวจราจรเอนกประสงค์ จํานวน   1   คัน 
9. เครื่องผสม  COLD MIX  จํานวน   1   คัน 
10. รถเทรลเลอร์   จํานวน   1   คัน 
11. รถบริการน้ํามันเช้ือเพลิง  จํานวน   1   คัน 
12. รถติดตาม(กระบะบรรทุก 4 ล้อ) จํานวน   1   คัน 

             ชุดปฏิบัติงานที่ 1  ปรบัเกรดถนนลูกรังและหินคลุก รวม 8 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเขาสวน
กวาง,  อําเภออุบลรัตน์, อําเภอน้ําพอง, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ ่และ
อําเภอโนนศิลา  รวมปริมาณงาน  449  กิโลเมตร ระยะเวลาดําเนินการไม่น้อยกว่า  252  วัน งบประมาณ    
ที่ใช้ในการดําเนินการ  1,178,625  บาท 
    ชุดปฏิบัติงานที่ 2 ปรับเกรดถนนลูกรงัและหินคลุก รวม 8 อําเภอ ประกอบด้วยอําเภอมัญจาคีรี, 
อําเภอชนบท, อําเภอโคกโพธิ์ไชย, อําเภอแวงใหญ่, อําเภอแวงน้อย,  อําเภอพล, อําเภอหนองสองห้อง และ
อําเภอเปือยน้อย  รวมปริมาณงาน  475  กิโลเมตร  ระยะเวลาดําเนินการไม่น้อยกว่า 269  วัน งบประมาณ   
ที่ใช้ในการดําเนินการ  1,246,875  บาท 
    ชุดปฏิบัติงานที่ 3  ปรับเกรดถนนลูกรังและหินคลุก  รวม  7  อําเภอ  ประกอบด้วย อําเภอ
หนองเรือ, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอภูเวียง, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอภูผาม่าน, อําเภอชุมแพ และอําเภอ       
สีชมพู รวมปริมาณงาน  444  กิโลเมตร  ระยะเวลาดําเนินการไม่น้อยกว่า  249 วัน งบประมาณทีใ่ช้ใน  
การดําเนินการ  1,165,500  บาท 
    ชุดปฏิบัติงานที่ 4  ปรับเกรดถนนลูกรงัและหินคลุก  รวม  3 อําเภอ  ประกอบด้วย อําเภอเมือง 
(รวม 17  ตําบล), อําเภอพระยืน  และอําเภอบ้านฝาง รวมปริมาณงาน 232 กิโลเมตร ระยะเวลาดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  131  วัน งบประมาณทีใ่ช้ในการดําเนินการ  609,000  บาท 
    ชุดปฏิบตัิงานที่ 5  ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง  พ้ืนทีใ่นจังหวัดขอนแก่น รวม  26  อําเภอ 
เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธี COLD MIX ปะหลุมบ่อ 
(Pot  Hold) โดยใช้เครื่องจกัรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง) 
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พ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  23,000  ตารางเมตร  ดําเนินการซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยางในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น 
 
ตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่า 
               1. การประเมินประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนผลผลิตต่อทรพัยากรและ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
               2. การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัด  จะวัดจากระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์และคุณภาพการให้บริการ  
               3. การประเมินผลกระทบ ตวัชี้วัด จะวัดจากสะท้อนการปฏิบตัิภารกิจว่ามีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม     
 

 ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 
 

       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง/หินคลุก และ
ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง โดยใช้
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง) ใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2561  ซ่ึงความเหมาะสมในพ้ืนท่ี ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
             1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า โครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังและหินคลุกในเขต
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง)  พบว่า  ก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มดําเนินการจะทําการสํารวจ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อน จะมีการประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ เสนอความต้องการผ่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณต่อไป ในการ
สํารวจพ้ืนที่ดําเนินการในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงในการก่อสร้าง  จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในเบื้องต้นก่อน  จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาเป็นอันดับแรก การ
ดําเนินงานในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น “ถนนลูกรังสายบ้านดอนช้าง ตําบลดอนช้าง-บ้านดอนหญ้านาง 
ตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”  ตามแผนดําเนินงานมีระยะทางทั้งส้ินรวม  26  กิโลเมตร  
แต่เนื่องจากชาวบ้านมีความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านอ่ืน ซ่ึงมีหลายเส้นทาง     
ที่ร้องขอให้ชุดเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดําเนินการปรับเกรดถนนลูกรังเพ่ิมอีก 
รวม  18  กิโลเมตร  ซ่ึงระยะเวลาในการดําเนินงานในครั้งน้ีประมาณ  10  วัน  การดําเนินงานในเขตพ้ืนที่
อําเภอเมืองขอนแก่น  เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานจะไม่มีเบี้ยเลี้ยงในการทํางาน ถึงแม้ตําบลที่ออกปฏิบัติงาน
จะอยู่ห่างจากท่ีตั้งของสํานักงานฯ  ไปกลับไม่ได้เพราะไม่สะดวกในการขนย้ายเครื่องจักรกล จําเป็นต้องหา
สถานที่พักค้างคืน เป็นศาลาวัด หรือ สถานที่ราชการในหมู่บ้าน สะดวก หรือใกล้ตรงไหน จะพักค้างคืนที่นั้น
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การดําเนินการปรับเกรดถนนจะดําเนินการตามเส้นทางที่กําหนดไว้ตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จก่อนๆ ที่จะไป
ปรับเกรดถนนตามที่ชาวบ้านร้องขอ  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนเป็นถนนเช่ือมโยงโครงข่ายระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ให้มีความสะดวกรวดเร็วลด
ระยะเวลาในการเดินทาง ข้ึนอยู่กับสภาพของแต่ละพ้ืนที่  การปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง เป็นการแก้ไข
ปัญหาในระยะส้ัน  แต่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสูงสุด  
            2.  ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการปรับ
เกรดถนนลูกรัง และซ่อมปะถนนลาดยาง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การประมาณการระยะเวลาของการดําเนินโครงการ ซ่ึงอาจจะ
พิจารณาจากอายุการใช้งาน การใช้ประโยชน์จากโครงการมากที่สุด ความคงทนได้มาตรฐานหรือช่วงเวลาที่
โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในเส้นทางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ดังกล่าว ซ่ึงอายุการใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว ต้นทุนที่ไม่รวมอยู่ในโครงการลงทุน  คือต้นทุน
ทางบัญชีที่ไม่มีสภาพเป็นตัวเงิน  โครงการลงทุนในลักษณะที่ต้องการจะประเมินหาว่าทําให้มูลค่ากิจการ
เพ่ิมข้ึนหรือไม่  การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดใน
ด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว  อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ในมุมของการใช้
ประโยชน์ถนน สภาพถนน ความมั่นคง อายุการใช้งาน โครงการก่อสร้างถนน สามารถใช้ประโยชน์ได้      
การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน การวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ  “การซ่อมปะถนนลาดยางสายบ้านโคกสูง-บ้านหวายหลึม  ตําบลนางาม  อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น” และ  “ถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง-บ้านหนองหญ้าข้าวนก  ตําบล
หนองหญ้าข้าวนก  อําเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น”  เป็นการซ่อมปะถนนลาดยางที่เป็นหลุมบ่อ เช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน ตําบล  ซ่ึงการทํางานของชุดซ่อมปะถนนลาดยาง จะผสมยางและทําการปะหลุม บ่อ ให้
เสร็จเป็นวันๆ ไป  จะเคล่ือนย้ายชุดเครื่องจักรกลไปเรื่อยๆ  ตามแผนฯ ที่กําหนด ระยะเวลาในการทํางานจะ
ไม่อยู่พักค้างคืน  เพราะต้องกลับสํานักงานฯ  เพ่ือมาจัดเตรียมวัสดุ หิน ยางพารา  ที่จะต้องใช้ในวันถัดไป 
ยางพาราถ้าผสมแล้วต้องใช้ให้หมดในแต่ละวัน ถ้าไม่หมดยางจะแข็งตัว ทําให้ส้ินเปลืองงบประมาณโดย
เปล่าประโยชน์ เมื่อทําแล้วต้องให้คุ้มค่าและให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 

   3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ชาวบ้านในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านใกล้เคียงต่างก็ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการเพราะการเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่เป็นหลุม บ่อ ถนนมีความปลอดภัยมาก
ข้ึน  รถเกรดจะเกรดปรับ ขจัดวัชพืช หญ้าข้างทางออกไป รถอีแต๋น หรือรถขนพืชผลทางการเกษตร           
” ถนนลูกรังสายบ้านไชยสอ  ตําบลไชสอ – บ้านหนองไผ่  ตําบลหนองไผ่  อําเภอชุมแพ  จังหวัด
ขอนแก่น”  และ “ถนนลูกรังสายบ้านหนองสังข์  ตําบลไชยสอ  - โรงงานนํ้าตาล  อําเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแก่น “ เป็นถนนลูกรังที่ชาวบ้านใช้เส้นทางสัญจรไปมา จํานวนมาก ซ่ึงสองข้างทางเป็นทุ่งนา
แหล่งเกษตรกรรมของชาวบ้าน หรือเดินทางไปหาอาหารป่า ซ่ึงเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินทางประจํา     
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ทั้งช่วงฤดูฝน  ฤดูแล้ง  นับเป็นถนนสายหลักสู่แหล่งเกษตรซ่ึงประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการอย่าง
น้อยสองตําบลข้ึนไป และเป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อได้หลายสายระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด จะ
เห็นได้ว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง 
เป็นเส้นทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนใช้ทํามาค้าขาย ติดต่อประสานงานในการทําธุรกิจด้านต่างๆ ประชาชน
จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  
             4. ปัญหาหรือผลกระทบ พบว่า  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้เข้าไป
ดําเนินการปรับเกรดผิวจราจรถนนลาดยาง รวมทั้งซ่อมปะผิวจราจรลาดยาง ในแต่ละแห่งในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแก่น  จากการสอบถามประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง พบว่าประชาชนมีความพึง
พอใจมาก ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้ามาดําเนินการปรับเกรดถนนลูกรัง รวมทั่งซ่อมปะ
ถนนลาดยาง เพราะทําให้ถนนไม่เป็นหลุม บ่อ ประชาชนสามารถเดินทางสัญจร ไปมาได้สะดวก ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  ลดระยะเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างดี  จึงทําให้ไม่มีผลกระทบกับชาวบ้านมากเกินไป
ผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับจะเป็นฝุ่นดินฟุ้งกระจายจากถนนลูกรัง ปัญหาช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านขับรถมอเตอร์
ไซด์ รถยนต์ เวลารถสวนกันฝุ่นดินกระจายมองไม่เห็นถนน ทําให้เกิดอันตราย ช่วงฤดูฝนถนนเป็นดินโคลน 
ถนนล่ืนรถที่ใช้เส้นทางลําบากทําให้เกิดอุบัติเหตุ ได้รับอันตราย ทําให้ชาวบ้านต้องเปล่ียนเส้นทางในการ
เดินทางเพื่อความปลอดภัย  เพิ่มระยะเวลาในการเดินทางมากขึ้น 

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  แนวทางในการปรับปรงุแก้ไขโครงการปรบัเกรดผิวจราจรถนนลูกรงัและหินคลุก และซ่อม
ปะผิวจราจรถนนลาดยาง (โครงการจัดทําเอง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีดังนี้ 
                 1. สภาพพื้นที่ดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้องประสานและร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในพ้ืนที่และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสํารวจพ้ืนที่ และที่สําคัญ
สํารวจความต้องการของชุมชน ของชาวบ้านว่ามีความต้องการโครงการมากน้อยเพียงใด  ดําเนินการแล้ว
ชาวบ้านได้ประโยชน์หรือไม่ ความต้องการน้ีจะผ่านมาทางผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน ต้องหาพื้นที่ ซ่ึงชาวบ้าน
ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  การปรับเกรดถนนลูกรัง เป็นการแก้ไขปัญหา
ช่ัวคราวได้ในระยะหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขอย่างถาวร  หน่วยงานในพ้ืนที่ควรเข้าไปดูแลและให้การสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างใหม่จากถนนผิวจราจรถนนลูกรัง มาเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงจะมี
ระยะเวลาการใช้งานมีความคงทนถาวรกว่า และให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้
เส้นทางคมนาคมไป มา งบประมาณมีจํากัดควรดําเนินการก่อสร้างเป็นระยะๆ   
              ก่อนดําเนินการปรับเกรดถนนลูกรังและซ่อมปะผิวถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ได้รับการร้องขอผ่านหน่วยงานหรือได้รับการประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะเป็นผู้กําหนดสถานที่
ให้หน่วยดําเนินงานนําเข้าแผนดําเนินงานประจําปี โดยมาจัดลําดับความเดือดร้อน จัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ระยะทาง  ซ่ึงชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนในช่วงหน้าแล้งฝุ่นละออง ช่วงฤดูฝน
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ถนนดินลูกรังจะเป็นดินโคลน เป็นหลุมบ่อ เดินทางลําบากมาก  หน่วยปฏิบัติก็จะนําเครื่องจักรกลลงพ้ืนที่
เพ่ือปรับเกรดถนนให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา ชาวบ้านหรือผู้นํา
ชุมชนจะพาไปดูสถานที่ดําเนินการ ซ่ึงผู้นําหรือชาวบ้านจะรู้ว่าเส้นทางไหนที่ชาวบ้านเดือดร้อนที่สุด          
จะดําเนินการเส้นนั้นทันที  ชาวบ้านอยู่ในพ้ืนที่จะทราบปัญหาว่าบริเวณใดสมควรเส้นทางใด  และบริเวณใด
ไม่ควรดําเนินการ  และเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ได้มากที่สุด 
               2.ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านในการก่อสร้างถนน ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านประสบกับปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ถนนสัญจรไปมา  ปัญหาถนนมี
ความชํารุดเป็นหลุม บ่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือหน่วยงานภาครัฐ  ได้ตั้งงบประมาณไว้
เป็นต้นทุนของโครงการในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย  ต้นทุนการก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การประมาณการระยะเวลาของการดําเนินโครงการ  ซ่ึงอาจจะ
พิจารณาจากอายุการใช้งาน  หรือช่วงเวลาที่ผลผลิตของโครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงจะเป็น
ระยะปานกลางถึงระยะยาว ต้นทุนที่ไม่รวมอยู่ในโครงการลงทุนคือต้นทุนทางบัญชีที่ไม่มีสภาพเป็นตัวเงิน  
การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่า
ทางการเงินแล้ว  อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ในมุมของการเพ่ิมมูลค่าของกิจการ  
โครงการลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แทน เพราะประชาชน
ได้รับประโยชน์จากโครงการ ประชาชนมีความพึงพอใจ 

    3.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการปรับเกรด
ถนนลูกรังเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล จังหวัดชาวบ้านได้รับประโยชน์มากกว่า 2 ตําบลข้ึนไป  ตําบลไชย
สอ ตําบลหนองไผ่  ตําบลหนองเสาเล้า  ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม ทํานาปลูกข้าว ตลอดสอง
ข้างทาง เน่ืองจากตําบลไชยสอ  ตําบลหนองไผ่ ตําบลหนองเสาเล้า มีคลองส่งนํ้าหลายสายซึ่ง
ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ทั้งสองอย่าง ทั้งถนนใช้ในการสัญจรไปมา และได้คลองส่งน้ําเพ่ือทําการเกษตร  
ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวส่งตลาด ซ่ึงโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําสู่แหล่งเกษตร เป็นโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนินการก่อสร้างให้กับชาวบ้านในเขตอําเภอชุมแพ ฤดูแล้งน้ําไม่เพียงพอใน
การทําการเกษตรจะต้องมีคลองส่งน้ํามาช่วยเหลือ  การก่อสร้างถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรทําให้ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์ การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเห็นควรตั้งงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยาง 
หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือความม่ันคง ได้มาตรฐาน ตลอดอายุการใช้
งานคงทนถาวร   

    4.ปัญหาหรือผลกระทบ   พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ได้เข้าไปดําเนินการก่อสร้างถนนประเภทต่างๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในด้านการก่อสร้างถนนลาดยาง 
และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนลูกรัง สภาพถนนอายุการใช้งาน 
ความคงทนจะต่างกัน การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพถนนมีอายุการใช้งานได้
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นาน มีความคงทน ได้มาตรฐาน  ในส่วนของการก่อสร้างถนนลูกรัง ควรปรับเปล่ียนให้เป็นถนนหินคลุก 
หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยางในย่านชุมชนหนาแน่น และควรตั้งงบประมาณด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการก่อสร้างถนนไว้เป็นระยะ จนครบตามความยาวของถนน เพ่ือลดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนในการใช้
เส้นทางทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน 

  

 ด้านประสิทธิภาพ พิจารณาจากปริมาณผลผลิตทําได้จริง เป็นไปตามแผน 
  1. ด้านงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน    
ในการดําเนินโครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น งบประมาณในการดําเนินตามโครงการในแต่ละอําเภอจะไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับระยะทาง    
ซ่ึงการดําเนินงานจะแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นชุด รวม  5  ชุด งบประมาณระหว่าง  600,000 – 
1,300,000 บาท  เนื่องจากการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง/ถนนหินคลุก และซ่อมปะผิวจราจร
ถนนลาดยาง โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนินการเอง แต่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าจ้าง
เหมาบริการคนงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่นจัดซ้ือลูกรังฯลฯ  ในแต่ละแห่งข้ึนอยู่กับสภาพความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ ความกว้าง ยาว ไม่เท่ากัน การดําเนินงานบางเส้นทางมีความยาวมากกว่าในแผนการดําเนินงานที่
กําหนดไว้ เนื่องจากประชาชนร้องขอให้ปรับเกรดถนนเส้นทางที่ไม่มีในแผนฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน 
ก็ต้องดําเนินการตามที่ชาวบ้านร้องขอ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ มีการใช้ประโยชน์คุ้มค่า ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
  2. ด้านประสิทธิผล  พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พบว่า  การดําเนินการปรับเกรดถนนลูกรังและซ่อมปะผิวถนนลาดยาง ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด
ระยะเวลาที่ตั้งไว้  แต่ก็มีถนนอีกหลายแห่งท่ีไม่อยู่ในแผนฯ  แต่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจําเป็นต้อง
แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านก่อน เพ่ือความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา  ผลการดําเนินงานสภาพ
พ้ืนที่และงบประมาณที่ตั้งไว้ใช้ในการปรับปรุงถนน ถึงแม้อาจจะมีสภาพไม่ดีเท่าที่ควร แต่สภาพถนนก็ยัง
ดีกว่ายังไม่ได้ปรับเกรด พอบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ ชาวบ้านบริเวณพ้ืนที่ดําเนินการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ มาดูให้กําลังใจผู้ปฏิบัติงาน ที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
ได้ในระยะส้ัน  ในด้านสังคม เกิดความรัก สามัคคีในชุมชน ความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางติดต่อ
ประสานงานระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีการเดินทางเพื่อทําการค้า
ขาย แลกเปล่ียน ส้ินค้า ทําให้เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน ซ่ึงผลไปในระดับอําเภอ จังหวัด รวมถึงต่างประเทศ 
  3. ด้านผลกระทบ  พิจารณาจากการดําเนินโครงการไม่มีผลกระทบต่อชุมชน แต่กลับทํา
ให้การเดินทางของชาวบ้านสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ระหว่างชุมชน หมู่บ้าน อําเภอ จังหวัด ในทุก
ฤดูกาลเช่นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก  สามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ  แต่จะมีบ้างคือการ
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ก่อสร้างถนนลูกรัง ผลกระทบบ้างช่วงฤดูฝน ถนนเป็นดินโคลน เดินทางลําบาก ช่วงฤดูแล้ง ฝุ่นดินหนาฟุ้ง
เดินทางลําบาก การใช้ถนนด้วยความระมัดระวังสามารถลดอุบัติเหตุลงได้   

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
          1. การเดินทางสัญจรไปมาเช่ือมโยงเปน็โครงข่ายด้านการคมนาคมขนส่ง ถนนสู่แหล่งเกษตร       
การขนส่งพืชผลทางการเกษตร ทําให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
 2.ลดต้นทนุการผลิตทางเกษตรกรรม เนือ่งจากมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้
มีงานทําและอาชีพอย่างถาวรและต่อเนือ่ง เช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล 
 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การใช้เส้นทางสัญจรไปมา  
 2. มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  ติดต่อประสานงานระหว่างคนในชมุชนและต่างหมู่บ้าน 
 3. การกระจายส่ิงสาธารณปูโภค ก่อให้เกิดมาตรฐานความเปน็อยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 4. การเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว ทําให้มีเวลาเหลือสําหรับการประกอบอาชีพเสริมหรือดูแลสุขภาพ
ชีวิตให้ดีข้ึน 
 5. สร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมเปน็เจ้าของถนนทีไ่ด้ช่วยกนัสร้างไว้และช่วยดีแลรักษา 
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บทที่ 3 

สรุปการติดตามและประเมินผล 

      การติดตามและประเมินผลโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง/หินคลุก และซ่อมปะผิว
จราจรถนนลาดยาง โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดทําเอง) 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ดําเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล มกราคม – กันยายน  พ.ศ. 2561 เป็นการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง/หินคลุก
หรือซ่อมปะถนนลาดยาง โดยใช้เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซ่ึงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่ดําเนินการ
จริงและทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการติดตาม ดังนี้ 

1. วัตถปุระสงค์ 
2. สรุปผลการติดตาม 
3. ข้อเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการเครื่องจักรกลของ อบจ.ในการดําเนินงานในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองและการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 
 2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
         3.  เพ่ือให้การปรับปรุงแผนและแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการเครื่องจักรกลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
         4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในการ
วางแผนพัฒนาครั้งต่อไป   
 

 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง/หินคลุก และซ่อมปะผิว
จราจรถนนลาดยาง โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดทําเอง) 
ประจําปี พ.ศ. 2561  เพ่ือให้การบริหารจัดการเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
(โครงการจัดทําเอง) มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อการดําเนินงานโครงการ มีความประประหยัด 
ประชาชนมีความพึงพอใจ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ  การดําเนินการปรับเกรดผิว
จราจรถนนลูกรัง/หินคุลก และซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยทําการลงพ้ืนท่ี
เก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยไม่เจาะจง  เพื่อรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการดําเนินการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถาม



การติดตามและประเมินผลโครงการปรับเกรดถนนลกูรัง/หินคลุก และซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง  โดยใช้เครื่องจักรของ อบจ. ขอนแก่น 
 

             ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ   กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หน้า 28 
 

แบบปลายเปิดและปลายปิด จํานวน  2  ชุด คือชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และชุดสําหรับประชาชนท่ัวไปแต่ละ
ชุดประกอบด้วย 3 ส่วน 
  ส่วนที่ 1  เก็บข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
      -ชุดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
      -ประชาชนทั่วไป 
  ส่วนที่ 2  เกบ็ข้อมูลระดับความพึงพอใจ  มีทั้งหมด  5  ด้าน ให้ค่าน้าํหนักระดับความ      
พึงพอใจจากน้อยที่สุด  น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยถือเกณฑ์การให้คะแนน 1 - 5 ตามลําดับ   
5  ด้าน  ประกอบด้วย 
   1. ด้านการให้บริการ 
  2. ด้านการอํานวยความสะดวกในการให้บริการ 
  3. ด้านการบํารุงรักษา 
  4. ด้านคุณภาพของถนน 
  5. ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
  6. ด้านความปลอดภัย 
  7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 
       1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล   

      1.1  ชุดเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 ราย  แบ่งเป็นชุด
ปฏิบัติงาน จํานวน  5  ชุด ประกอบด้วยวิศวกรโยธา, นายช่างโยธา (หัวหน้าชุด) จํานวน  5  ราย รองลงมา
นายช่างโยธา จํานวน  7  ราย  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  จํานวน  38  ราย  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
จํานวน  45  ราย  เป็นเพศหญิง  จํานวน  5  ราย   ส่วนใหญ่อายุระหว่าง  51-60 ปี  จํานวน 17 ราย    
รองลงมาอายุ  31-40  ปี  จํานวน  16 ราย  และอายุระหว่าง  41-50  ปี จํานวน  8 ราย   สถานภาพส่วน
ใหญ่สมรส  จํานวน  33 ราย  รองลงมาโสด  จํานวน  14  ราย  และเป็นหม้ายหรือหย่าร้าง จํานวน  3  ราย      

     ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ปวช./ปวส.  จํานวน 14 ราย รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากัน  จํานวน  11  ราย  และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีน้อยที่สุด 1 ราย  

     ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกล น้อยกว่า  5  วัน จํานวน 31  ราย  มากกว่า 7 วัน 
จํานวน 14  วัน   และมากกว่า 10  วัน จํานวน  5  ราย  ระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละสาย น้อยกว่า  15  วัน 
จํานวน  28  ราย  16 วัน ถึง  1  เดือน  จํานวน  21  ราย   
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               1.2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานต่อผลการดําเนินงานโครงการ             
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบตัิงานท้ัง  5  ชุด                 
ใน 7 ด้าน พบว่า 

       ด้านการให้บริการ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.16, S.D. = 0.674 เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ 
พบว่า การแจ้งระยะเวลาในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนน มีค่าเฉลีย่ ( x ) = 4.28, S.D. = 0.567  รองลงมา
การแจ้งรายละเอียดโครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซมถนน  มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.14, S.D. = 0.664 
    ด้านการอํานวยความสะดวก ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.16, S.D. = 0.703  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน มีค่าเฉลีย่( x )=4.18,S.D.= 0.712 
รองลงมา การอํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ย( x )=4.14,S.D.= 0.693 
              ด้านการบํารุงรักษา ในภาพรวม  มีค่าเฉลี่ย( x )=4.05,S.D.= 0.684 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความรวดเร็วในการปรับปรุง/ซ่อมแซม  มีค่าเฉลี่ย( x )=4.10,S.D.= 0.684  รองลงมา คุณภาพของ
ทางทีไ่ด้ปรับปรุง/ซ่อมแซม  มีค่าเฉลี่ย( x )=4.00,S.D.= 0.693 
             ด้านคุณภาพของถนน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=4.20,S.D.= 0.622 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความชัดเจน ความกว้าง/ยาว ของถนน และความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร มีค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากนั = 
4.24,S.D.= 0.585  รองลงมา ผิวจราจรเรียบปลอดภยัในการใช้งาน  มีค่าเฉลีย่( x )=4.20,S.D.= 0.632 
             ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=4.08,S.D.= 0.725      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน มีค่าเฉลีย่( x )=4.16,S.D.= 0.731  
รองลงมา คืองบประมาณทีจ่ัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ มีค่าเฉลีย่( x )=4.12,S.D.= 0.739  
             ด้านความปลอดภัย ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=4.08,S.D.= 0.658  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย( x )=4.20,S.D.= 0.600  รองลงมา ความปลอดภัย
แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง มีค่าเฉลี่ย( x )=4.04,S.D.= 0.662 
              ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=4.05,S.D.= 0.654 เมื่อ
พิจารณาเปน็รายข้อ  พบว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาถนน  มีค่าเฉลี่ย( x )=4.16,S.D.= 0.644 
รองลงมา ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ มีค่าเฉลีย่( x )=4.08,S.D.= 0.688 

     สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง) ในภาพรวม ทั้ง 7  ด้าน 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.11, S.D. 0.670  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพของถนน  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.20, S.D. = 0.622  
รองลงมาอันดับ 2  คือ ด้านการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย( x )= 4.16, S.D. = 0.674  อันดับ 3  ด้านการอํานวย
ความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.16, S.D. = 0.703 อันดับ 4  ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย
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( x )  = 4.08, S.D. = 0.658  อันดับ 5 ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.08, S.D.= 
0.725 อันดับ 6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉล่ีย( x ) =4.05, S.D.=0.654  และอันดับ 7 อันดับ
สุดท้าย คือ ด้านการบํารุงรักษาถนน มีค่าเฉลี่ย( x )= 4.05,S.D. = 0.684 

           2. ข้อมูลพื้นฐานประชาชนทั่วไป  

     2.1 ผู้ให้ข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  280 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 165  
ราย เป็นเพศหญิง  จํานวน  115 ราย  อายุระหว่าง  41-50 ป ี จํานวน  89  ราย  รองลงมาอายุ  51-60  ป ี 
จํานวน  84 ราย  อายุน้อยที่สุดต่ํากว่า 20 ปี   จํานวน  3  ราย  สถานภาพสมรส  จํานวน  247 ราย  
รองลงมาโสด  จํานวน  17  ราย  เป็นหม้ายหรือหย่าร้าง  จํานวน  16  ราย  
              ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  90  ราย  รองลงมาจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา  จํานวน  88  ราย และไม่ระบุการศึกษาน้อยสุด  จํานวน  3  ราย   
              อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน  185  ราย  รองลงมา  รับจ้างทั่วไป จํานวน 48 ราย 
และจํานวนน้อยสุด เป็นพนักงานเอกชน จํานวน 12 ราย  

ตําแหน่งในหมู่บ้าน  ประชาชนทั่วไป  จํานวน 217 ราย  รองลงมาเป็นผู้นําชุมชน(สมาชิก อบต./
เทศบาล)  จํานวน 31 ราย และเป็นกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน  จํานวน  26 ราย และไม่ระบุตําแหน่ง จํานวน  6  ราย              

ระยะเวลาที่ใช้เส้นทางในการเดินทาง มากกว่า 30 นาที/วัน  จํานวน 217  ราย น้อยกว่า 30  
นาที/วัน  จํานวน 63  ราย 

 

2.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของประชาชนท้ัง  5 ชุด  ใน  7  ด้าน  พบว่า 
       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ทัง้  5  ชุดในเขตพื้นทีจ่ังหวัดขอนแก่น      
ใน 7 ด้าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า 
               ด้านการให้บริการ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.55, S.D. = 0.815  เมื่อพิจารณาเป็น  ราย
ข้อ พบว่า การแจ้งระยะเวลาในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนน มีค่าเฉลีย่ ( x ) = 3.77, S.D. = 0.862 
รองลงมา การแจ้งช่ือ,หน่วยงาน, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.45, S.D. = 0.856 
      ด้านการอํานวยความสะดวก ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.63, S.D. = 0.616              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนน มีค่าเฉลี่ย                 
( x )=3.64,S.D.= 0.623 รองลงมา การอํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในหมู่บ้าน            
มีค่าเฉลี่ย( x )=3.62,S.D.= 0.609 
              ด้านการบํารุงรักษา ในภาพรวม  มีค่าเฉลี่ย( x )=3.88,S.D.= 0.839 เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ 
พบว่า คุณภาพของทางทีไ่ด้ปรบัปรุง/ซ่อมแซม มีค่าเฉลี่ย( x )=3.89,S.D.= 0.817  รองลงมา  ความรวดเร็ว
ในการปรบัปรุง/ซ่อมแซม  มีค่าเฉลี่ย( x )=3.86,S.D.= 0.859 
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ด้านคุณภาพของถนน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=3.76,S.D.= 0.832 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน  มีค่าเฉลีย่( x )= 3.86,S.D.= 0.840  รองลงมา ความชัดเจน 
ความกว้าง/ยาว ของถนน มีค่าเฉลี่ย( x )=3.84,S.D.= 0.867 
            ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=3.91,S.D.= 0.845       
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน มีค่าเฉลี่ย( x )=4.16,S.D.= 
0.813 รองลงมา คือการดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ย( x )=3.98,S.D.= 0.797 
            ด้านความปลอดภัย ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=3.80,S.D.= 0.630  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง มีค่าเฉลี่ย( x )=3.89,S.D.= 0.584  รองลงมา ความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย( x )=3.86,S.D.= 0.588 
            ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย( x )=3.73,S.D.= 0.885  เมื่อ
พิจารณาเปน็รายข้อ  พบว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาถนน  มีค่าเฉลี่ย( x )=3.85,S.D.= 0.911 
รองลงมา ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอขอรบัการสนบัสนนุโครงการ มีค่าเฉลี่ย( x )=3.81,S.D.= 0.902  

   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่นต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดทําเอง) ในภาพรวม  ทั้ง 7 ด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย( x )  = 3.75, S.D. 0.780 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการจัดการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 3.91, S.D. = 
0.845  รองลงมาอันดับ 2  คือ ด้านการบํารุงรักษาถนน มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.88, S.D. = 0.839  อันดับ 3 
ด้านความปลอดภัย  มีค่าเฉลี่ย( x )  = 3.80, S.D. = 0.630  อันดับ 4 ด้านคุณภาพของถนน  มีค่าเฉล่ีย ( x )  
= 3.76, S.D. = 0.832  อันดับ 5  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีค่าเฉล่ีย( x )  = 3.73, S.D. = 0.885   
อันดับ 6 ด้านการอํานวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.63, S.D. = 0.616  และอันดับ 7  
มีค่าน้อยสุดคือ ด้านข้อมูลการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย( x )  = 3.55, S.D. = 0.815  

ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง /หินคลุก และ
ถนนลาดยางโดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงความเหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่ปรับปรุงซ่อมแซม  
ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

             1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า โครงการปรับเกรดถนน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
พบว่าก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มดําเนินการปรับปรุงจะทําการสํารวจความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ก่อน จะมีการประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ เสนอความต้องการผ่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณต่อไป  ในการสํารวจพ้ืนที่
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ก่อสร้าง หรือการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจะดําเนินการ
แก้ไขเป็นอันดับแรก  ในการก่อสร้างถนน การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ความกว้าง ยาว ของถนนแต่ละสายไม่
เท่ากัน ข้ึนอยู่กับสภาพของแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ข้ันตอนสํารวจ การจัดสรรงบประมาณ จนถึงข้ันดําเนินการ เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  

  ทั้งนี้ กล่าวได้ว่า การเลือกพ้ืนที่ดําเนินการจําเป็นต้องเลือกพื้นทีที่ไ่ม่มีปัญหาในที่ดินของ
ชาวบ้านหรือบริเวณใกล้เคียง เป็นทางสาธารณะประโยชน์ทีใ่ช้ร่วมกันหลายหมู่บ้านและจะต้องเปน็โครงการ
ที่แก้ไขปญัหาให้กบัชาวบ้านอย่างแท้จริง  

            2.  ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วยถนนลาดยาง  ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง  การก่อสร้างท่อเหล่ียม ตลอดจนตั้งงบประมาณในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนไว้ ในกรณีที่ถนนมีความชํารุด จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน  งบประมาณแต่ละโครงการ
ไม่เท่ากัน ความกว้าง ความยาว และความหนา  ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความ
คุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การประมาณการระยะเวลา ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน ความ
คงทนได้มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็นตัวเงิน แต่เป็นการวัดช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ซ่ึงอายุการ
ใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินจะ
มองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  
แต่ในมุมของการใช้ประโยชน์ถนน สภาพถนน ความมั่นคง อายุการใช้งาน โครงการก่อสร้างถนน รวมถึงการ
ก่อสร้างท่อเหล่ียม สามารถใช้ประโยชน์ได้ การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะ
พิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการในระยะยาว 

  ทั้งนี้กล่าวได้ว่า ความคุ้มค่ากับงบประมาณนอกจากจะตีค่าออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้ แต่วัด
ความคงทน ถนนได้มาตรฐาน ระยะเวลาการใช้งานงานคุ้มค่า ประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ โดยไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบแต่อย่างใด  เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการใช้บริการ  

   3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการก่อสร้างถนน หรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนในแต่ละสายประชาชนมีส่วนร่วมในการสํารวจความ
ต้องการของคนในชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนได้ และการก่อสร้างถนนต้องเป็นเส้นทางที่
เป็นโครงข่ายที่สามารถเช่ือมต่อได้หลายเส้นทาง ระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด จะเห็นได้ว่า
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทางไปทํางาน เป็น
เส้นทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนใช้ประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อประสานงานในการทําธุรกิจด้านต่างๆ  
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              ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการมีหลายด้านประกอบด้วย ด้านการ
คมนาคมขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต  ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนจะ
เห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก 

  การติดตามและประเมินผลในคร้ังน้ี  ได้ข้อค้นพบ คือ การปรับเกรดถนนลูกรัง/หินคลุก ในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น ส่วนมากเป็นเส้นทางไปสู่แหล่งเกษตรของชาวบ้าน เข้าไปดําเนินการแก้ไขโดยการปรับเกรด
ถนนให้เรียบ ไม่ให้เป็นหลุม บ่อ ปรับเกรดวัชพืชจากริมทางให้ถนนมีความความกว้าง รถยนต์สามารถว่ิง
สวนกันได้ ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็วข้ึน ถนนลูกรังเป็นถนนลูกรังที่มีดินผสมมากกว่าลูกรังการใช้
เส้นทางไม่มีความคงทน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีน้อยมาก เพราะส่วนใหญ่ที่ไปสู่แหล่งเกษตร 
และใช้ในการเดินทางไปหาแหล่งอาหารในป่าของชาวบ้าน  ในด้านการซ่อมปะถนนลาดยาง ดูจากสภาพ
ถนนยังอยู่ในสภาพดีแม้อายุการใช้งานผ่านมาแล้ว 3-4 ปี แต่ก็มีบางจุดที่เป็นหลุม บ่อ ซ่ึงชุดปรับเกรด
ถนนลาดยางเข้าไปดําเนินการนํายางไปทําการกลบหลุมบนเส้นทางตลอดสาย หรือบางเส้นทางไม่ปรากฏใน
แผนฯ  แต่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ก็เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ เพ่ือให้
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมามีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จากการติดตามและประเมินผล
โครงการได้ข้อคิดว่า  การดําเนินการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งต่อไป ควรเป็น
การก่อสร้างถนนที่มีความคงทนถาวร และได้มาตรฐาน เช่นถนนลาดยางควรบดอัดดินให้แน่นก่อนที่จะทํา
การลาดยางลงไปและให้มีความหนาให้ได้มาตรฐาน หรือถนนคอนกรีต มีความแข็งแรง คงทน อายุการใช้
งานนาน จะดีกว่าการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ่ึงสภาพการใช้งานทรุดโทรมไปตามเวลา  ต้องทําการปรับปรุง
ซ่อมแซมตลอดเพื่อให้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก  ทําให้เสียงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกๆ ป ี
ทําให้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณในการดําเนินงานในแต่ละป ี

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ประชาชนเสนอ มีดังนี้ 
                 

1. ควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมด้านการเกษตรที่หลากหลายให้กับชุมชน  
2. ควรดําเนินการก่อสร้างถนนทีไ่ด้มาตรฐานมีความคงทนในการใช้งาน เพื่อประหยัดงบประมาณ  

โดยการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต แทนถนนลูกรัง 
3. ควรจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างให้กับประชาชน ในเส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน และตําบลอื่นๆ 

ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ต้องการให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมหลายๆ หมู่บ้าน ตําบล ในเขตอําเภอพล 
5. ควรจัดหาแหล่งน้ําไว้อุปโภค บริโภค ให้กับเกษตรกรไว้ใช้ใน  ฤดูแล้ง 
    ต้องการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลในไร่นาเพื่อทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อประโยชน์ของชุมชน          
6.   หน่วยงานรัฐควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปราบปรามวัยรุน่มั่วสุมในหมู่บ้าน  
7.   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน มีความล่าช้า มีข้ันตอนกระบวนการทียุ่่งยาก 
      ควรจะมีการลดข้ันตอนให้มีความรวดเร็ว  
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8.  ควรจัดหาอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ 
      ประชาชนและชุมชน จดัหาอาชีพเสริมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับวัย   

         9. ควรก่อสร้างถนนที่เป็นสายหลักให้ได้มาตรฐาน และมีระยะทางที่เช่ือมต่อหลายเส้นทาง           
             เป็นโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

           1. ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช้ 
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น ยังต้องการ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ  ในการจัดหาแหล่งน้ําไว้อุปโภค-บริโภค ซ่ึงประชาชนมีความต้องการมากที่สุด  
ซ่ึงในแต่ละพ้ืนที่ทั้งจังหวัดประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ําในการทําการเกษตร ปลูกพืช เล้ียงสัตว์ 
               1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง และเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ที่ชํารุดในพ้ืนที่ตนเอง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 

      2. ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในครั้งต่อไป 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใน
หลายๆ ด้าน  เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพื่อ
แก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 

 

 



ภาพกิจกรรม 

โครงการปรบัเกรดถนนลูกรัง/หินคลกุ และซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง  
โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น(โครงการจัดทาํเอง) 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเกรดถนนลูกรังก่อนดําเนินการ อ.ชุมแพ 

 

 

 

 

 

 

ปรับเกรดถนนลูกรังก่อนดําเนินการ อ.แวงใหญ่ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ปรับเกรดถนนลูกรังขณะดําเนินการ อ.ชุมแพ 

 

 

 

 

 

 

ปรับเกรดถนนลูกรังขณะดําเนินการ อ.เมืองขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเกรดถนนลูกรัง อ.เมืองขอนแก่น 



 

 

 

 

 

ปรับเกรดถนนลูกรัง อ.แวงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

ปรับเกรดถนนลูกรัง อ.นํ้าพอง 

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบต.บัวเงิน พร้อมทีมงาน มาร่วมสังเกตการณ์ พร้อมให้ข้อมูล 



 

 

 

 

 

 

ภาพดําเนินการปรับเกรดถนนลูกรังแล้วเสร็จ  

 

 

 

 

 

 

ภาพดําเนินการปรับเกรดถนนลูกรังแล้วเสร็จ 

 

ภาพขณะเกบ็ข้อมูลกับผูนํ้าชุมชน อ.ชุมแพ 

 

 

 

รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลไชยสอ 
ประธานสภาฯ เทศบาลตาํบลไชยสอ 



 

ขอความร่วมมือกับผู้นําชมุชนในการเก็บข้อมูล อ.แวงใหญ่ 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลคอนฉิม 

 

 

 

 

 

 

O 

นาก อบต.บัวเงิน พร้อมทีมงาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะเกบ็ข้อมูลจากชาวบ้าน 



 

 

 

 

 

ภาพขณะเกบ็ข้อมูลจากชาวบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะเกบ็ข้อมูลกับผูใ้หญ่บ้าน ม. 10  อ.มัญจาคีรี 



ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 

 

 

 

 

 

ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง อ.มัญจาคีรี 

 

 

 

 

 

 

ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง อ.พระยืน 

 

 

 

 

 

ภาพขณะดําเนินการซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 

 



 

 

 

 

 

 

ภาพขณะดําเนินการซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการซ่อมปะถนนลาดยางแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

ดําเนินการซ่อมปะถนนลาดยางแล้วเสร็จ 

 



 

                                                                                                 สําหรับผู้ควบคุมงาน , เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติ 
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------------------------------------ 
คําชีแ้จง  ให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย   ลงในแบบสอบถาม  พร้อมกับกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
    

1.   เพศ        ชาย    หญิง 
 
 

2.   อายุ         ตํ่ากว่า  20  ปี             21 – 30  ปี           31 - 40 ปี      
                             41 – 50 ปี               51 – 60 ปี             61  ปีขึ้นไป 
 
 
 

3. สถานภาพ            โสด             สมรส         หม้าย หรือ อย่าร้าง 
 
 

4. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น         มัธยมศึกษาตอนปลาย       
 ปวช./ปวส.     ปรญิญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
 

5. ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน    วิศวกรโยธา,นายช่างโยธา(หัวหน้าชุดปฏิบัติการ)   นายช่างโยธา    
                                      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน                     อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 
 
6. ระยะเวลาในการเคล่ือนย้ายเครื่องจักรกล 
                                    น้อยกว่า  5  วัน      มากกว่า  7    วัน        มากกว่า  10  วัน 
          
7. ระยะเวลาปฏิบัติงานแต่ละสาย    น้อยกว่า 15  วัน               16 วัน ถึง 1 เดือน   
                                             มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป         อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                  / ส่วนที่ 2................... 
 



                                                                     -2- 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิโครงการขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ (ชุดที่...................) 

ลําดับ
ท่ี 

ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

   
(5) 

มาก   
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
  
(3) 

น้อย  
 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 
 (1) 

1 ด้านข้อมูลการใหบ้รกิาร      
 1.1 การแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 1.2 การแจ้งช่ือ,หน่วยงาน,บริษัท,เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจา้ง      
 1.3 การแจ้งรายละเอียดโครงการการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      

2 ด้านการอํานวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร      
 2.1 การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 2.2 การอํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในหมู่บ้าน      

3 ด้านการบาํรงุรักษา      
 3.1 ความรวดเร็วของการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 3.2 คุณภาพของถนนที่ได้ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      

4 ด้านคณุภาพของถนน      
 4.1 ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน      
 4.2 การใช้วัสดุการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 4.3 ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร      
 4.4 ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน      

5 ด้านการจัดการการปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 5.1 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 5.2 งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ      
 5.3 งบประมาณตรงกับความต้องการประชาชน      
 5.4 การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด      
 5.5 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน      

6 ด้านความปลอดภัย      
 6.1 ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน      
 6.2 ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง      
 6.3 ความปลอดภัยแก่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง      

7 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน      
 7.1 ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอของบรับการสนับสนุนโครงการ      
 7.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ      
 7.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาถนน      
 7.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      

 

3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคณุที่ใหค้วามร่วมมือ  
       ฝ่ายตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ 

 องคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่  โทร. 0 4323 9256 



                                                                                                 สําหรับผู้นําชุมชน , ประชาชนท่ัวไป 
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คําชีแ้จง  ให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย   ลงในแบบสอบถาม  พร้อมกับกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
    

1.   เพศ        ชาย    หญิง 
 
 

2.   อายุ        ตํ่ากว่า  20  ปี    21 – 30  ปี       31 - 40 ปี     41 – 50 ปี 
                            51 – 60 ปี        61  ปีขึ้นไป 
 
3. สถานภาพ            โสด             สมรส         หม้าย หรือ หย่าร้าง 
 
4. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น         มัธยมศึกษาตอนปลาย       

 ปวช./ปวส.     ปรญิญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
 

5. อาชีพ         รับราชการ/พนักงานของรัฐ   ประกอบธุรกิจส่วนตัว     พนักงานเอกชน      
                    เกษตรกรรม                        รับจ้างทั่วไป                อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 
 
6. ตําแหน่งในหมู่บ้าน       กํานัน/ ผู้ใหญ่บ้าน             ผู้นําชุมชน(สมาชิก อบต.)    
                                 ประชาชนในหมู่บ้าน           อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................ 
 
7. ระยะเวลาที่ใช้เส้นทางในการเดินทาง 
                               น้อยกว่า 30 นาที/วัน         มากกว่า 30 นาที/วัน 
          
8. เหตุผลที่ต้องใช้เส้นทาง (ตอบได้มากว่า 1) 
                               ติดต่อสื่อสารในหมู่บ้าน         ติดต่อสื่อสารนอกหมู่บ้าน      
    ประกอบอาชีพ                   อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................              
 
9. ท่านทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานหรือไม่ 
                               ทราบ              ไม่ทราบ          
 
 
 
 
                                                                                                                / ส่วนที่ 2................... 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิโครงการขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ (ชุดที่...................) 

ลําดับ
ท่ี 

ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

   
(5) 

มาก   
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
  
(3) 

น้อย  
 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 
 (1) 

1 ด้านข้อมูลการใหบ้รกิาร      
 1.1 การแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 1.2 การแจ้งช่ือ,หน่วยงาน,บริษัท,เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจา้ง      
 1.3 การแจ้งรายละเอียดโครงการการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      

2 ด้านการอํานวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร      
 2.1 การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 2.2 การอํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในหมู่บ้าน      

3 ด้านการบาํรงุรักษา      
 3.1 ความรวดเร็วของการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 3.2 คุณภาพของทางที่ได้ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      

4 ด้านคณุภาพของถนน      
 4.1 ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน      
 4.2 การใช้วัสดุการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 4.3 ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร      
 4.4 ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน      

5 ด้านการจัดการการปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 5.1 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      
 5.2 งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ      
 5.3 งบประมาณตรงกับความต้องการประชาชน      
 5.4 การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด      
 5.5 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน      

6 ด้านความปลอดภัย      
 6.1 ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน      
 6.2 ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง      
 6.3 ความปลอดภัยแก่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง      

7 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน      
 7.1 ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอของบรับการสนับสนุนโครงการ      
 7.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ      
 7.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาถนน      
 7.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน      

 

3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคณุที่ใหค้วามร่วมมือ  
       ฝ่ายตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ 

 องคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่  โทร. 0 4323 9256 



                                       
 

การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
ปรบัเกรดผิวจราจรถนนลูกรงั/ ถนนหนิคลกุและซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 

โดยใชเ้ครื่องจักรกลขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่(โครงการจัดทาํเอง) ประจําปี พ.ศ.2561 
--------------------------------------------- 

1. หลกัการและเหตผุล 
 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 17  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอํานาจหน้าทีในการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตาม (16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้า ที่เช่ือมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21) การขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร และตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2555  ข้อ 3.1  การ
พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
จราจร และมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประชาชนได้รับบริการด้านการคมนาคมท่ีทั่วถึง สะดวกปลอดภัย ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ต้ังงบประมาณไว้เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับเกรดผิวจราจรถนน
ลูกรัง ถนนหินคลุก และถนนลาดยาง ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น รวม 26  อําเภอ โดยใช้เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ลงพ้ืนที่ไปดําเนินการเอง ดําเนินการจัดหาวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการซ่อมปรับ
เกรดถนน ตลอดทั้งจ้างเหมาบริการคนงานในการดําเนินการตามโครงการ  เพ่ือเป็นการแก้ไขโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่ชํารุด ให้มีสภาพใช้งานได้ดี ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินฯลฯ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งมีภารกิจตามอํานาจหน้าที่ในการ
จัดการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง โดยการดําเนินการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรัง/
หินคลุกและถนนลาดยางในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561 ในการนี้ กองแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว เพ่ือให้ทราบถึงสภาพการการ
ดําเนินงาน รูปแบบการบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลที่ทํางานในพ้ืนที่ดําเนินการในแต่ละอําเภอ เพ่ือให้ทราบผลการ
ดําเนินงานของโครงการดังกล่าว 

  
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลของ อบจ.ในการดําเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองและการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 
 2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
         3.  เพ่ือให้การปรับปรุงแผนและแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
         4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนา
ครั้งต่อไป   
 
3.  เป้าหมาย  

 กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น รวม 5  ชุด  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดผู้ควบคุม, คณะทํางานชุด
ปฏิบัติงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ที่ดําเนินการตลอดทั้งผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง  

 
 
                                                                                               /4. สถานที่...................... 
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4.  สถานที่ดําเนินการ 
                 แบ่งชุดปฏิบัติงานเป็น  5  กลุ่ม  ประกอบด้วย 
           4.1  กลุ่มปฏบิตัิงานที่ 1  ปรับเกรดถนนลูกรังและหินคลุก รวม 8  อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเขาสวนกวาง, 
อําเภออุบลรัตน์, อําเภอนํ้าพอง, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่ และอําเภอโนนศิลา 
 4.2  กลุ่มปฏบิตังิานที่ 2 ปรับเกรดถนนลูกรังและหินคลกุ  รวม  8  อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอมัญจาคีรี, 
อําเภอชนบท,อําเภอโคกโพธ์ิไชย,อําเภอแวงใหญ่, อําเภอแวงน้อย, อําเภอพล, อําเภอหนองสองห้อง และอําเภอเปือยน้อย 
 4.3  กลุ่มปฏบิตังิานที่ 3  ปรับเกรดถนนลูกรังและหินคลุก  รวม  7  อําเภอ ประกอบด้วย  อําเภอหนองเรือ, 
อําเภอเวียงเก่า, อําเภอภูเวียง, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอภูผาม่าน, อําเภอชุมแพ และอําเภอสีชมพู 
 4.4  กลุ่มปฏบิตังิานที่ 4  ปรับเกรดถนนลูกรังและหินคลุก  รวม  3  อําเภอ  ประกอบด้วย อําเภอเมือง, 
อําเภอพระยืน และอําเภอบ้านฝาง 
 4.5  กลุ่มปฏบิตังิานที่ 5  ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง  พ้ืนที่ในจังหวัดขอนแก่น รวม  26  อําเภอ  
 
5.  งบประมาณ   
 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 หน้า 61  ข้อ 7  ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ต้ังจ่ายไว้ 400,000 บาท ใช้ไป 115,200.-บาท ขออนุมัติดําเนินการคร้ังน้ี จํานวน 30,000.-บาท ตาม
รายละเอียดดังน้ี   
           1. ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม, ผู้ปฏิบัติงาน,ผู้นําชุมชน และประชาชน
ทั่วไป  ชุดปฏิบัติงาน 5 กลุ่มๆ ละ 450 ชุด รวมทั้งสิ้น 2,250 ชุดๆ ละ 2 บาท  เป็นเงิน  4,500  บาท 
 2. ค่าจ้างเหมาจัดทําถุงผ้าเป็นของสมนาคุณผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 150 ใบๆ ละ 70 บาท                               

                                                                                        เป็นเงิน   10,500  บาท 
3. ค่าจัดทําเอกสารสรุปผลการติดตามฯ ปกภาพสี พร้อมเข้าเล่ม                  เป็นเงิน    15,000  บาท 
                                                                            รวมเป็นเงิน          30,000  บาท 

                                       (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
6.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
       เดือนมกราคม – กันยายน  2561 
 

7.  วิธีดําเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 
  1.  จัดเตรียมเครื่องมือแบบสอบถามสําหรับทําการติดตามและประเมินผล 

2.  ประชุมคณะทํางานกําหนดแนวทางติดตามและประเมินผล 
                     3.  ประสานข้อมูลแผนปฏิบัติงานจากสํานักการช่าง  
  ขั้นดําเนินการ 
     ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่โดยการสัมภาษณ์/สอบถาม กลุ่มเป้าหมาย  
 ขั้นประเมินผล 
  1.  รวบรวมข้อมูล  ประมวลผลข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม 
  2.  สรุปผลการติดตาม นําเสนอผู้บริหารในรูปแบบรายงานด้านวิชาการ 
 
 
 
 
 





การติดตามและประเมินผลโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง/หินคลุก  
และซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง(โครงการจัดทําเอง) ประจําปี พ.ศ.2561  

………………………………………………. 
                                              

                                             คณะที่ปรึกษา 
 

1.  ดร.พงษ์ศกัด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ์            นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2. นายสิทธิกลู  ภูคําวงศ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3. นางวัชราภรณ ์ ผ่องใส   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4. นายวัฒนา  ช่างเหลา             รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2.  นางพัฒนาวดี  วิริยปยิะ            ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
3.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร           รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4.  นางสาวนงลักษณ์  รตันจนัทร์           รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
5.  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ                      รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
  

 1. นายสุดใจ  ทุยบึงฉิม       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น         กรรมการ 
 2. นายตระกลู  เจริญเช้ือ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น      กรรมการ 
 3. นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น     กรรมการ 

4. นายฉันท์ชัย  ชานนท์          ผู้แทนประชาคมท้องถิน่                         กรรมการ 
      5. นางฐิติรตัน์  อัครสูริย์         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                            กรรมการ 
         6. ท้องถิน่จังหวัดขอนแก่น             กรรมการ 

7. โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดขอนแก่น                    กรรมการ 
8. นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 

        10. นายประยทุธ์  ชาญนุวงศ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ                      กรรมการ  
 

คณะทํางาน 

1. นางสาวศิริวรรณ  สุรินทะ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น                   คณะทํางาน 
          2. นางนวลมณ ี เหล่ากุนทา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ       คณะทํางาน 
          3. นายอภิเดช สุระมณ ี          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ        คณะทํางาน 
          4. นายพงศ์พีระ  ศรีบุญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ                คณะทํางาน 
          5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย           ผู้ช่วยนกัวิชาการคอมพิวเตอร์                      คณะทํางาน 


	1.ปก คำนำ สารบัญ
	2.บทสรุปผู้บริหาร
	3.สรุปรายงานการติดตามฯ ถนน_ใหม่_
	4.ภาคผนวก
	5.แบบสอบถามโครงการ
	6.โครงการ
	ขออนุมัติโครงการติดตามฯ - Copy
	ปรับเกรด

	7.คกก

