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                                                               คํานํา 
 
       การติดตามและประเมินผลโครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ.2561 เพ่ือติดตามผลการดําเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ที่ต้ังไว้ เน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบูรณาการของทุกภาคส่วนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนที่ของตนเอง    โดยการร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งนํ้าสาธารณะของชุมชน สร้างจิตสํานึกของคนในชุมชน  หมู่บ้านให้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด  รว่มทํา  
ร่วมรับประโยชน์  เพ่ือให้เกิดความเข้มแขง็ในชุมชน และยังได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นํามา
ปรับใช้ในการดํารงชีวิตทําให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  

      ในการน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ.2561  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้ สามารถนําไปเป็นข้อมูลและแนวทางใน
การพัฒนาแผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และเป็นเคร่ืองมือสําหรับผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะนําไปใช้ในการบริหารงานในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยส่วนรวมต่อไป 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 จากการติดตามและประเมินโครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ. 2561  โดยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบไม่เจาะจง 
จากผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  จํานวน
ทั้งสิ้น  100  คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด – ตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน          
การติดตามและประเมินผลโครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจําปี พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยสํานักการช่างเป็นผู้ดําเนินการตามโครงการ เป็นการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ด้านความพึงพอใจของประชาชน และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการโครง โดยทําการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยไม่เจาะจง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลประเมินระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดและปลายปิด ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน บ้านหนองสิม  
หมู่ที่  11 ตําบลโจดหนองแก  อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  และพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือบริเวณ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ  รวมทั้งสิ้น 100 คน พบว่า เป็นชาย จํานวน  64 คน เป็นหญิง จํานวน  36 คน มีอายุระหว่าง 51-60 ปี 
จํานวน  49  คน  รองลงมา มีอายุ  41-50 ปี จํานวน 13 คน  และอายุ 61 ปีขึ้นไป จาํนวน 12  คน  สถานภาพเป็น
ประชาชนทั่วไป จํานวน  93 คน มรีะดับการศึกษาจบประถมศึกษา จํานวน 67 คน  รองลงมาระดับมัธยมต้น จํานวน  
17 คน  อาชีพหลัก  เป็นเกษตรกรรม  จํานวน  73  คน รองลงมาเป็น จํานวน  18  คน       
 
ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 
2561  ซึ่งความเหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่ดําเนินการมีความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหา
หรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด ดังน้ี 

             1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า โครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ.2561  พบว่า ก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะ จะทําการสํารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ก่อน และเป็นโครงการที่ประชาชน
ในพ้ืนที่ร้องขอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยจะมีการประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ  ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นเข้าไปดําเนินการ  โดยนําเคร่ืองจักรกลเข้าไปปฏิบัติงานในการอนุรักษ์แหล่งนํ้า ให้มีแหล่งนํ้าสะอาด
ประจําหมู่บ้าน และเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียง ในการสํารวจ
พ้ืนที่ดําเนินการเพ่ือพัฒนา จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจะดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก ในการ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าในพ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้านในแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของ  แต่
ละพ้ืนที่ ความพร้อมของประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีความเดือดร้อนและต้องการโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ชาวบ้านได้ ต้ังแต่ขั้นตอนสํารวจ การจัดสรรงบประมาณ จนถึงขั้นดําเนินการ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชนในพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  
  ทั้งน้ี กล่าวได้ว่า การเลือกพ้ืนที่ดําเนินการจําเป็นต้องเลือกพ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหาในที่ดินของชาวบ้าน
หรือบริเวณใกล้เคียง เป็นทางสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันหลายหมูบ้่านและจะต้องเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างแท้จริง  
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                2.  ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ในการพัฒนาแหล่งนํ้าไว้ใช้อุปโภค บริโภค โดยการกําจัดวัชพืช หนองวังหาด ในเขตพ้ืนที่บ้านหนองสิม  
หมู่ที่ 11  ตําบลโจดหนองแก  อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีสภาพ
ต้ืนเขิน  มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าโดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไป
ดําเนินการ นอกจากมีการพัฒนาแหล่งนํ้าแล้ว  ยังปรับปรุงบริเวณรอบหนองนํ้าให้เป็นตลาดชุมชนประจําตําบลโจด
หนองแก  ในบริเวณพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่   เป็นที่จําหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร  ที่ชาวบ้านนําสินค้าหลากหลาย
มาจําหน่าย มีสถานที่จอดรถสําหรับลูกค้ามาซื้อสินค้าด้วย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสามารถว่ิงออกกําลังกาย
ได้  งบประมาณในการดําเนินการ ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการ
อยู่ที่การประมาณการระยะเวลา ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน ความคงทนได้มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็น
ตัวเงิน  แต่เป็นการวัดที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความ
คุ้มค่าทางการเงินที่จะได้รับมาจะมองไม่เห็น  แต่จะมองความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจมากกว่า    และทําให้ชาวบ้านมี
รายได้จากการจําหน่ายสินค้าการบริการ มีสถานที่จําหน่ายสินค้าให้กับชาวบ้านทําให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านดีขึ้น  การ
ลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่ามากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
จากโครงการในระยะยาว 
        3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่งนํ้า โดยการกําจัดวัชพืชไม่ให้แหล่งนํ้าต้ืนเขิน ทําให้ประชาชนมีแหล่งนํ้าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภค  ปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสามารถว่ิงออกกําลังกายบริเวณรอบๆหนองนํ้าได้   และประชาชน
ยังได้รับประโยชน์จากโครงการในการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นตลาดชุมชนของตําบล   โจดหนองแก  ซึ่งทําให้ชาวบ้านใน
หมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงมีสถานที่จําหน่ายสินค้าและนําสินค้า พืชผลทางการเกษตรมาจําหน่าย จะทําให้
ประชาชนมีรายได้ เศรษฐกิจของหมู่บ้าน ชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการสํารวจความต้องการของคนในชุมชน 
ที่สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนด้านแหล่งนํ้าอุปโภค บริโภคได้  และการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็น
ศูนย์กลางสถานที่จําหน่ายสินค้าของตําบลโจดหนองแก  อําเภอพล ซึ่งมีถนนที่เช่ือมต่อเป็นโครงข่ายที่สามารถเดินทาง
ไปได้ทุกเส้นทาง ตลาดชุมชนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น สามารถเช่ือมต่อได้หลายหมู่บ้าน ตําบล 
อําเภอ และจังหวัด  จะเห็นได้ว่าประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับความสะดวก รวดเร็วเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีรายได้
เพ่ิมขึ้นประชาชนประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อประสานงานในการทําธุรกิจด้านต่างๆ มีความสะดวก 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ   
                ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ.2561  ด้านการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการเข้า
ไปดําเนินงานรวมท้ังการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าไว้อุปโภค บริโภค ในพ้ืนที่ ตําบลโจด
หนองแก  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการดําเนินงานใน
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะเป็นลักษณะบูรณาการร่วมกันร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ส่วนราชการอ่ืน พ่อค้า  และประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโครงการต้ังแต่การเปิดโอกาสให้ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ
และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน หรือชุมชนพัฒนา ขีดความสามารถของตนเองในการ
จัดการและควบคุม การใช้และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการดํารงชีพทาง
เศรษฐกิจและสังคม  การมีส่วนร่วมอาจเริ่มต้นจากการพัฒนามาจากข้างล่างแทนวิธีการพัฒนามาจากนโยบายเบื้อง
บน  จุดเริ่มต้นคือการกระจายอํานาจของการวางแผนจากส่วนกลางไปเป็นการวางแผนส่วนภูมิภาคและลงสู่ท้องถิ่น  
ที่มีความต้องการเหมือนกันร่วมรับประโยชน์ด้วยกัน ตลอดทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมตรวจสอบโครงการหรือ
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กิจกรรม  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนําไปสู่การพัฒนาในหลายๆ ด้าน ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ชุมชนจะเข้มแข็งได้จะต้องร่วมมือของคน
ในชุมชน ชุมชนมีความรัก ความสามัคคี มีความเอ้ืออาทรพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพ่ือจะนําไปสู่การพัฒนาให้เป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งและย้ังยืนต่อไป 
                

    การติดตามและประเมินผลในครั้งน้ี  ได้ข้อค้นพบ คือ ประชารัฐรัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าไปดําเนินการในพ้ืนที่หมู่บ้านหนองสิม 
หมู่ที่ 11  ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ในการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว  เป็นการ
ดําเนินการระหว่างรัฐ ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมมือกัน เป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
และเป็นโครงการเร่งด่วน เพ่ือสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอ่ืน ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินการ
พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นแนวทางประชารัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะของหมู่บ้าน และเป็นการปลุกจิตสํานึกให้แก่
ประชาชนในหมู่บ้านดูแลรักษาแหล่งนํ้าสาธารณะไว้ใช้อุปโภค บริโภค ตลอดไป  และยังพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้กับคน
ในชุมชนให้มีรายได้ โดยการปรับปรุงบริเวณรอบๆ แหล่งนํ้าให้เป็นสถานท่ีค้าขายจําหน่ายสินค้า พืชผลทางการเกษตร
ของชาวบ้าน เป็นตลาดชุมชนประจําตําบล หลายๆ หมู่บ้านสามารถนําสินค้ามาจําหน่ายได้ ประชาชนเดินทางมา
จับจ่าย ซื้อ ขาย ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเดินทางไกล ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจชุมชนมีสภาพคล่อง  
ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น  จากการติดตามและประเมินผลโครงการได้ข้อคิดว่า  การดําเนินการโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งต่อไป ควรขยายโครงการในลักษณะน้ีออกไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกอําเภอใน
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้ดีจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดี ประชาชนอยู่ดี 
กินดี มีรายได้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
         1.1  ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ยังต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ  ในการจัดหาแหล่งนํ้าไว้อุปโภค-บริโภค ซึ่งประชาชนมีความต้องการมากที่สุด  ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่
ทั้งจังหวัดประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าในการทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
                1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชนให้เหมาะสมกับวัย 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
 

      2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการดําเนนิการในคร้ังต่อไป 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน  เพ่ือ
จะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2561 

บทที่ 1 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

         การติดตามและประเมินผลโครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ. 2561 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
ในการจัดหาแหล่งนํ้าไว้อุปโภค – บริโภค สําหรับไว้ทําการเกษตร ขุดลอกแหล่งน้ําพร้อมกําจัดวัชพืชไม่ให้แหล่งนํ้า
ต้ืนเขินสามารถเก็บกักนํ้าได้ในปริมาณมาก เกษตรกรสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับตนเองได้ ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลในครั้งน้ี เพ่ือต้องการทราบผลของการดําเนินงาน
โครงการดังกล่าว  ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลขณะดําเนินการ และดําเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล โดยไม่เจาะจง  จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ดําเนินการ ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วน
เก่ียวข้องกับโครงการ นํามาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นการติดตามและ
ประเมินผลเชิงปริมาณ  ซึ่งได้กําหนดหัวข้อและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังต่อไปน้ี 
 

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

1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นําชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11  ตําบลโจดหนองแก  
อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  และหมู่บ้านใกล้เคียงที่ต้ังโครงการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไป
ดําเนินการ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับประโยชน์  

    ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นําชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น  และประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์  จํานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น       
100 คน  

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 

     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลจากผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4  ส่วน คือ 
                ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ
หลัก                     
                ส่วนที่ 2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโครงการ  มี 7  ข้อ 
       ส่วนที่ 3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  มี 10  ข้อ 
       ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจาก ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไป  โดยใช้แบบสอบถามมีโครงสร้าง พร้อมสัมภาษณ์ 

ผู้นําชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนเก่ียวข้องในโครงการในพ้ืนที่
ดําเนินการ ทําการแจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ในส่วนของคําถามปลาย
ปิดและปลายเปิด ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ  ของโครงการ  

 
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เก็บรวบรวมข้อมูล เดือน ตุลาคม  2560 – กรกฎาคม  2561 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ีและร้อยละ การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉล่ีย โดยแบ่ง
คะแนนค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ สเกลคําถามมี 5 ระดับ ดังน้ี มากท่ีสุด ( 5 ) มาก ( 4 ) ปานกลาง ( 3 ) น้อย ( 2 ) 
น้อยที่สุด ( 1 ) 
     การวัดเป็นช่วงสเกลของลิเติร์ท(Likert five rating scale)โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี(บุญชม      
ศรีสะอาด 2545) 

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

 
      จากหลักการดังกล่าว   สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ทิพยา กิจ

วิจารณ์ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์(การวิจัยเชิงปริมาณ )2551(หน้า 123–124)อ้างอิง มาจาก วาณี แสน
มหาชัย) ดังน้ี 

 ระดับคะแนน     แปลผล 
 4.21 - 5.00 ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด 
 3.41 - 4.20 ระดับความพึงพอใจ  มาก 
 2.61 – 3.40 ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 ระดับความพึงพอใจ  น้อย 
 1.00 – 1.80 ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 
 

6. การนําเสนอ 
        จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถี่ ร้อยละ เชิงพรรณนา ในบทที่ 2 ใน
รูปแบบตารางแจกแจงความถี่และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ  ที่ได้จากแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้
จะเป็นค่าเฉล่ีย  ร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวมจะแสดงในบทที่ 3  และรวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงาน
ผู้บริหารและลงใน Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทที่ 2 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

       จากการติดตามและประเมินโครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ. 2561  โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบไม่
เจาะจง จากผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  100  คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด – ตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยแบ่งผลการประเมิน ดังน้ี 

1. สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

              เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย ได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
          n       แทน   จํานวนกลุม่ตัวอย่าง 
                        x       แทน    ค่าเฉล่ีย (Mean) 
                      S.D     แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.2  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1  ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) วิเคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบด้วย 
เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ    

          2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean : ( x ) ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D) 

          3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

2.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
         การติดตามและประเมินผลโครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ. 2561 จากแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาและทําการวิเคราะห์ จํานวน 100 คน   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังน้ี 
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ส่วนที่ 1  สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

        ชาย  64 64.00 

        หญิง  36 36.00 

รวม 100 100.00 

2. อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

        ไม่เกิน 20 ปี  6 6.00 

        21 - 30 ปี  9 9.00 

        31 - 40 ปี  11 11.00 

        41 - 50 ปี  13 13.00 

        51 - 60 ปี  49 49.00 

        61 - ปี ขึ้นไป  12 12.00 

รวม 100 100.00 

3. สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

        ประชาชนทั่วไป  93 93.00 

        ประชาคมหมู่บ้าน  4 4.00 

        ผู้ใหญ่บ้าน / กํานัน  1 1.00 

        เจ้าหน้าที่ / พนักงานของรัฐ  2 2.00 

รวม 100 100.00 

4. ระดับการศกึษาสูงสุด จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

        ประถมศึกษา  67 67.00 

        มัธยมศึกษาตอนต้น  17 17.00 
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4. ระดับการศกึษาสูงสุด จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

        มัธยมศึกษาตอนปลาย  14 14.00 

        ปวช./ปวส.  2 2.00 

รวม 100 100.00 

5. อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

        เกษตรกรรม  73 73.00 

        รับจ้างทั่วไป  18 18.00 
        นักเรียนนักศึกษา  4 4.00 
        ธุรกิจสว่นตัว/ค้าขาย  2 2.00 

        องค์กรมหาชน/รัฐวิสาหกิจ  2 2.00 

        อ่ืนๆ /  1 1.00 

รวม 100 100.00 

       จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจําปี พ.ศ.  2561  พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน 100 คน  เป็นชาย 
จํานวน 64  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.00  เป็นหญิง จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
51-60  ปี จํานวน  49 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.00  รองลงมา มีอายุ  41-50 ปี จํานวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 
13.00  และอายุ 61 ปีขึ้นไป จํานวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 12.00  สถานภาพประชาชนทั่วไป จํานวน  93  คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.00  มีระดับการศึกษาจบประถมศึกษา จํานวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.00  รองลงมาระดับ
มัธยมต้น จํานวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.00  อาชีพหลัก เป็นเกษตรกรรม จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.00 รองลงมา จํานวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.00 
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ส่วนที่ 2    ประเมินการมีสว่นร่วมในด้านการบริหารจัดการโครงการขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 
หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (100 คน) 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า
S.D. 

ค่าเฉลี่ย
( x ) ระดับ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นต่อ
การดําเนินงาน 

61 
(61.00) 

28 
(28.00) 

11 
(11.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.686 4.50 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้
ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

53 
(53.00) 

32 
(32.00) 

15 
(15.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.732 4.38 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

53 
(53.00) 

33 
(33.00) 

14 
(14.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.720 4.39 มาก 

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

49 
(49.00) 

33 
(33.00) 

18 
(18.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.758 4.31 มาก 

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

49 
(49.00) 

34 
(34.00) 

17 
(17.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.747 4.32 มาก 

6. โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ 51 
(51.00) 

34 
(34.00) 

15 
(15.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.728 4.36 มาก 

7. โครงการน้ีตรงกับความต้องการของประชาชน
และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

50 
(50.00) 

34 
(34.00) 

16 
(16.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.738 4.34 มาก 

รวม 0.732 4.37 มาก 

        จากตาราง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการโครงการ พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.37, S.D.=0.732  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อที่มีค่าระดับความพึงพอใจสูงสุดอันดับแรก คือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.50, 
S.D.=0.686  รองลงมาอันดับที่ 2  มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.39, S.D.=0.720   
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อันดับที่ 3  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.38, 
S.D.=0.732  อันดับที่ 4  โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.36, S.D.=0.728  อันดับที่ 5  
โครงการน้ีตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.34, S.D.=0.738  
อันดับที่ 6  มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.32, 
S.D.=0.747 และอันดับสุดท้าย อันดับที่ 7  มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.31, S.D.=0.758   สรุปได้ว่า ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ คิดเป็น 100%  แบ่งเป็นมากที่สุด จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.28  ระดับมาก จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 32.57  ปานกลาง จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.14   

ส่วนที่ 3    ประเมินความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 
หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (100 คน) 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อย

ที่สุด ค่าS.D. ค่าเฉลี่ย( x ) ระดับ

1. การจัดหาแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคให้
เกษตรกรไว้ทําการเกษตร   

70 
(70.00) 

22 
(22.00) 

8 
(8.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.629 4.62 มาก

ที่สุด 

2. โครงการน้ีเกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ใน
การบริหารจัดการแหล่งนํ้าสาธารณะ เช่น การกําจัด
วัชพืช   

54 
(54.00) 

33 
(33.00) 

13 
(13.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.708 4.41 มาก 

3. โครงการน้ีสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
เกษตรกรได้ตลอดปี   

44 
(44.00) 

37 
(37.00) 

19 
(19.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.753 4.25 มาก 

4. โครงการน้ีทําให้เกษตรกรมีแหล่งนํ้าใช้ใน
การเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงได้อย่างเพียงพอ   

43 
(43.00) 

35 
(35.00) 

22 
(22.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.778 4.21 มาก 

5. โครงการน้ีสร้างการเรียนรู้ตามแนวเกษตรทฤษฏี
ใหม่ได้อย่างเหมาะสม   

48 
(48.00) 

36 
(36.00) 

16 
(16.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.733 4.32 มาก 

6. โครงการน้ีทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและ
พัฒนาในด้าน อ่ืนๆ   

46 
(46.00) 

39 
(39.00) 

15 
(15.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.717 4.31 มาก 

7. โครงการน้ีสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในระดับ
รากหญ้าได้   

44 
(44.00) 

40 
(40.00) 

16 
(16.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.722 4.28 มาก 
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หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (100 คน) 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อย

ที่สุด ค่าS.D. ค่าเฉลี่ย( x ) ระดับ

8. โครงการน้ีทําให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเอง
และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้   

43 
(43.00) 

42 
(42.00) 

15 
(15.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.708 4.28 มาก 

9. โครงการน้ีสามารถปลุกจิตสํานึกแก่ประชาชนใน
การอนุรักษ์แหล่งนํ้า   

46 
(46.00) 

40 
(40.00) 

14 
(14.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.705 4.32 มาก 

10. โครงการน้ีทําให้เกษตรกรมีนํ้าใช้อุปโภคบริโภค
ได้ตลอดทั้งปี   

45 
(45.00) 

41 
(41.00) 

14 
(14.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.703 4.31 มาก 

รวม 0.725 4.33 มาก 

 

   จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ความพึงพอใจของประชนต่อผลการดําเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.33, 
S.D.=0.725 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ การจัดหา
แหล่งนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคให้เกษตรกรไว้ทําการเกษตร มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.62, S.D.=0.629 รองลงมาอันดับที่ 
2 โครงการน้ีเกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการบริหารจัดการแหล่งนํ้าสาธารณะ เช่น การกําจัดวัชพืช     
มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.41, S.D.=0.708  อันดับที่ 3 โครงการน้ีสามารถปลุกจิตสํานึกแก่ประชาชนในการอนุรักษ์แหล่ง
นํ้า และโครงการน้ีสร้างการเรียนรู้ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ได้อย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย( x )เท่ากัน = 4.32, 
S.D.=0.705, 0.733  อันดับที่ 4  โครงการน้ีทําให้เกษตรกรมีนํ้าใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี และ โครงการน้ีทํา
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและพัฒนาในด้าน อ่ืนๆ  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.31, S.D.=0.703, 0.717 อันดับที่ 5  
โครงการน้ีทําให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้ และ โครงการนี้สร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจในระดับรากหญ้าได้  มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.28, S.D.=0.708, 0.722  อันดับที่ 6 โครงการน้ี
สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดปี มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.25, S.D.=0.753  และอันดับสุดท้าย 
อันดับที่ 7 โครงการน้ีทําให้เกษตรกรมีแหล่งนํ้าใช้ในการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงได้อย่างเพียงพอ  มีค่าเฉลี่ย( x ) 
= 4.21, S.D.=0.778   
              สรุปได้ว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ คิดเป็น 
100%  แบ่งเป็นมากที่สุด 48 คน คิดเป็น 48.30  ระดับมาก จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50           
ปานกลาง จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.12   
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ประชาชนเสนอ มีดังนี ้
                 

1. ควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมด้านการเกษตรที่หลากหลายให้กับชุมชน  
2. ควรดําเนินการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานมีความคงทนในการใช้งาน เพ่ือประหยัดงบประมาณ  โดย

การก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต แทนถนนลูกรัง 
3. ควรจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างให้กับประชาชน ในเส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน และตําบลอ่ืนๆ ใหม้ี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ต้องการให้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมหลายๆ หมู่บ้าน ตําบล ในเขตอําเภอพล 
5. ควรจัดหาแหลง่นํ้าไว้อุปโภค บริโภค ให้กับเกษตรกรไว้ใช้ใน  ฤดูแล้ง 
    ต้องการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลในไร่นาเพ่ือทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือประโยชน์ของชุมชน          
6.   หน่วยงานรัฐควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปราบปรามวัยรุ่นมั่วสุมในหมู่บ้าน  
7.   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน มีความล่าช้า มีขั้นตอนกระบวนการท่ียุ่งยาก 
      ควรจะมกีารลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว  
8.  ควรจัดหาอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน ช่วงหลังฤดูเก็บเก่ียวเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ 
      ประชาชนและชุมชน จดัหาอาชีพเสริมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับวัย   
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บทที่ 3 

 สรุปการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลโครงการ ประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ประจําปี  พ.ศ. 2561  ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการติดตามฯ ตามหัวข้อดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ 
  2. สรุปการติดตามและประเมินผล  
  3. ข้อเสนอแนะ 

3.1  วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล 
 1. ทราบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานโครงการ  
          2. ทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มค่า การปฏิบัติงานตามโครงการ 
          3. ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
          4. ผลของการติดตามและประเมินผลโครงการ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปใช้ในการ

บริหารงานองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
 

3.2  สรุปการติดตามและประเมินผล 

    ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน บ้านหนองสิม  หมู่ที ่ 11  

ตําบลโจดหนองแก  อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  และพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือบริเวณ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 
                    ผู้ให้ข้อมูล รวมท้ังสิ้น 100 คน พบว่า เป็นชาย จํานวน  64 คน เป็นหญิง จํานวน  36 คน มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี จํานวน  49  คน  รองลงมา มีอายุ  41-50 ปี จํานวน 13 คน  และอายุ 61 ปีขึ้นไป จํานวน 12  
คน สถานภาพเป็นประชาชนทั่วไป จํานวน  93 คน มีระดับการศึกษาจบประถมศึกษา จํานวน 67 คน  รองลงมา
ระดับมัธยมต้น จํานวน  17 คน  อาชีพหลกั  เป็นเกษตรกรรม  จํานวน  73  คน รองลงมาเป็น จํานวน  18  คน       
 
3.3 ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ.2561 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ. 2561  ซึ่งความเหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่ดําเนินการมีความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด ดังน้ี 

             1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า โครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ.2561  พบว่า ก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะ จะทําการสํารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ก่อน และเป็นโครงการที่
ประชาชนในพ้ืนที่ร้องขอ รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยจะมีการประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ  ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไปดําเนินการ  โดยนําเครื่องจักรกลเข้าไปปฏิบัติงานในการอนุรักษ์แหล่ง
นํ้า ให้มีแหล่งนํ้าสะอาดประจําหมู่บ้าน และเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ในการสํารวจพ้ืนที่ดําเนินการเพ่ือพัฒนา จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจะ
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ดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก ในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าในพ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้านในแต่
ละแห่งขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของ  แต่ละพ้ืนที่ ความพร้อมของประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีความเดือดร้อนและ
ต้องการโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้ ต้ังแต่ขั้นตอนสํารวจ การจัดสรรงบประมาณ จนถึงขั้น
ดําเนินการ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชนในพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  
  ทั้งน้ี กล่าวได้ว่า การเลือกพ้ืนที่ดําเนินการจําเป็นต้องเลือกพ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหาในที่ดินของชาวบ้าน
หรือบริเวณใกล้เคียง เป็นทางสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันหลายหมูบ้่านและจะต้องเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างแท้จริง  

            2.  ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ในการพัฒนาแหล่งนํ้าไว้ใช้อุปโภค บริโภค โดยการกําจัดวัชพืช หนองวังหาด ในเขตพื้นที่บ้านหนอง
สิม  หมู่ที่ 11  ตําบลโจดหนองแก  อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มี
สภาพต้ืนเขิน  มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าโดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้า
ไปดําเนินการ นอกจากมีการพัฒนาแหล่งนํ้าแล้ว  ยังปรับปรุงบริเวณรอบหนองน้ําให้เป็นตลาดชุมชนประจําตําบล
โจดหนองแก  ในบริเวณพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่   เป็นที่จําหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร  ที่ชาวบ้านนําสินค้า
หลากหลายมาจําหน่าย มีสถานที่จอดรถสําหรับลูกค้ามาซื้อสินค้าด้วย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสามารถ
ว่ิงออกกําลังกายได้  งบประมาณในการดําเนินการ ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า 
ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การประมาณการระยะเวลา ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน ความคงทนได้
มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็นตัวเงิน  แต่เป็นการวัดที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน การคิด
ในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินที่จะได้รับมาจะมองไม่เห็น  แต่จะมองความคุ้มค่าในด้าน
เศรษฐกิจมากกว่า    และทําให้ชาวบ้านมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าการบริการ มีสถานที่จําหน่ายสินค้าให้กับ
ชาวบ้านทําให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านดีขึ้น  การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่ามากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณา
ผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการในระยะยาว 
  ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ความคุ้มค่ากับงบประมาณนอกจากจะตีค่าออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้ แต่เป็นการวัด
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทําให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน มีรายได้ การซื้อขาย สะดวกประชาชนมีความพึงพอใจ 
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ อยู่ในระดับมาก โดยไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบแต่อย่างใด  เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

   3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่งนํ้า โดยการกําจัดวัชพืชไม่ให้แหล่งนํ้าต้ืนเขิน ทําให้ประชาชนมีแหล่งนํ้าไว้ใช้
อุปโภค บริโภค  ปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสามารถว่ิงออกกําลังกายบริเวณรอบๆหนองน้ําได้   
และประชาชนยังได้รับประโยชน์จากโครงการในการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นตลาดชุมชนของตําบลโจดหนองแก      
ซึ่งทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงมีสถานที่จําหน่ายสินค้าและนําสินค้า พืชผลทางการเกษตรมา
จําหน่าย จะทําให้ประชาชนมีรายได้ เศรษฐกิจของหมู่บ้าน ชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการสํารวจความ
ต้องการของคนในชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนด้านแหล่งนํ้าอุปโภค บริโภคได้  และการ
ดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นศูนย์กลางสถานที่จําหน่ายสินค้าของตําบลโจดหนองแก  อําเภอพล ซึ่งมีถนน
ที่เช่ือมต่อเป็นโครงข่ายที่สามารถเดินทางไปได้ทุกเส้นทาง ตลาดชุมชนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล  จังหวัด
ขอนแก่น สามารถเช่ือมต่อได้หลายหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  จะเห็นได้ว่าประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้นประชาชนประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อประสานงานใน
การทําธุรกิจด้านต่างๆ มีความสะดวก 
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              ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการมีหลายด้านประกอบด้วย ด้านการคมนาคม
ขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต  ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก 
 

3.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ   
                ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ.2561  ด้านการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการ
เข้าไปดําเนินงานรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าไว้อุปโภค บริโภค ในพ้ืนที่ ตําบล
โจดหนองแก  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการดําเนินงาน
ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะเป็นลักษณะบูรณาการร่วมกันร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ส่วนราชการอ่ืน พ่อค้า  และประชาชนในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียง มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการโครงการต้ังแต่การเปิดโอกาสให้ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การ
ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน หรือชุมชนพัฒนา ขีดความสามารถ
ของตนเองในการจัดการและควบคุม การใช้และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม  การมีส่วนร่วมอาจเริ่มต้นจากการพัฒนามาจากข้างล่างแทน
วิธีการพัฒนามาจากนโยบายเบ้ืองบน  จุดเริ่มต้นคือการกระจายอํานาจของการวางแผนจากส่วนกลางไปเป็นการ
วางแผนส่วนภูมิภาคและลงสู่ท้องถิ่น  ที่มีความต้องการเหมือนกันร่วมรับประโยชน์ด้วยกัน ตลอดทั้งร่วมแสดง
ความคิดเห็นร่วมตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรม  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนําไปสู่การพัฒนาในหลายๆ 
ด้าน ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
ชุมชนจะเข้มแข็งได้จะต้องร่วมมือของคนในชุมชน ชุมชนมีความรัก ความสามัคคี มีความเอื้ออาทรพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน เพ่ือจะนําไปสู่การพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและย้ังยืนต่อไป 
               ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ทุกๆ ด้าน มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมรับประโยชน์จากโครงการ มีการ
ประชาสัมพันธ์การทํางานในหลายด้านประกอบด้วย ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านด้านสังคม      
ด้านคุณภาพชีวิต มีความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับ  จะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก    
 

    การติดตามและประเมินผลในครั้งน้ี  ได้ข้อค้นพบ คือ ประชารัฐรัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าไปดําเนินการในพ้ืนที่หมู่บ้าน
หนองสิม หมู่ที่ 11  ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ในการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว   
เป็นการดําเนินการระหว่างรัฐ ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมมือกัน เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความ
เดือดร้อนและเป็นโครงการเร่งด่วน เพ่ือสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอ่ืน ที่มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นแนวทางประชารัฐ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะของหมู่บ้าน และเป็นการปลุก
จิตสํานึกให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านดูแลรักษาแหล่งนํ้าสาธารณะไว้ใช้อุปโภค บริโภค ตลอดไป  และยังพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนให้มีรายได้ โดยการปรับปรุงบริเวณรอบๆ แหล่งนํ้าให้เป็นสถานที่ค้าขายจําหน่ายสินค้า 
พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เป็นตลาดชุมชนประจําตําบล หลายๆ หมู่บ้านสามารถนําสินค้ามาจําหน่ายได้ 
ประชาชนเดินทางมาจับจ่าย ซื้อ ขาย ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเดินทางไกล ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจ
ชุมชนมีสภาพคล่อง  ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น  จากการติดตามและประเมินผลโครงการได้ข้อคิดว่า         
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2561 

การดําเนินการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งต่อไป ควรขยายโครงการในลักษณะน้ีออกไป
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกอําเภอในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้ดีจะต้องพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้ดี ประชาชนอยู่ดี กินดี มีรายได้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
         1.1  ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ยังต้องการ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ  ในการจัดหาแหล่งนํ้าไว้อุปโภค-บริโภค ซึ่งประชาชนมีความต้องการมากที่สุด  ซึ่งใน
แต่ละพ้ืนที่ทั้งจังหวัดประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าในการทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
                1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
และเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชนให้เหมาะสม
กับวัย เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
 

      2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการดําเนนิการในคร้ังต่อไป 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน  
เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
 
 
 

 



 

บรรณานุกรม 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น: คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน 
           ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, (มปป.) 
เอกสารประกอบการบรรยาย  หลักสูตร  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น:  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น:  แผนดําเนนิงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
            กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2561 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการประชารฐัอนุรกัษ์แหล่งน้ําและพัฒนาชมุชนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจําปี พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนดําเนินการ 



ขณะดําเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดําเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 



ภาพถ่ายสถานท่ีปรับปรงุตลาดประชารัฐ 

 

 

 



โครงการประชารัฐอนุรกัษ์แหล่งน้ําและพฒันาชุมชน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๑. ความเป็นมา 

 ด้วย พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๗  พ.ร.บ. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ นโยบายของรัฐบาลในการดําเนินโครงการคลองสวย นํ้าใส คนไทยมี
ความสุข แจ้งตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๑/ว ๒๓๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  และตาม
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงมีภารกิจสําคัญในการให้บริการประชาชน 
การสร้างและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบกและทางนํ้า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการส่งเสริม
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆเช่น การอนุรักษ์แหล่งนํ้าโดยการ
กําจัดวัชพืชในแหล่งนํ้า ซึ่งการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการ
ร้องขอจากประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และส่วนราชการอ่ืน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น นําเคร่ืองจักรกลเข้าไปปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือในการอนุรักษ์แหล่งนํ้า ให้มีแหล่งนํ้าสะอาด
ประจําหมู่บ้านเพ่ือเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านให้ดีขึ้น 
                   ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงได้ให้ความสําคัญและถือว่าเป็นภารกิจหลักและ
เร่งด่วนภารกิจหน่ึงที่จะต้องดําเนินการจึงได้จัดทํา“โครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชนตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ขอนแก่นและขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและ
ส่วนราชการอ่ืน ในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งนํ้าได้อันเน่ืองมาจากวัชพืชปกคลุม และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการ
ป้องกันภัยแล้งและเป็นแก้มลิงป้องกันอุทกภัย ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กรภาครัฐ 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือเป็นการดําเนินงานตามแนวทางประชารัฐ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอ่ืน ในการร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะของหมู่บ้านและเพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังจิตสํานึกแก่ประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งนํ้าสาธารณะของหมู่บ้านอย่างย่ังยืน 
 ๒) เพ่ือกําจัดวัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะของหมู่บ้านโดยเครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าได้ทุกฤดูกาล และมีทัศนียภาพงดงาม 
 ๓) เพ่ือพัฒนาแหล่งนํ้าไว้ใช้อุปโภคบริโภค เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างอาชีพของคนใน
หมู่บ้านและการพัฒนาปรับปรุงตลาดประจําตําบลให้เป็นแหล่งจําหน่ายผลิตผลของหมู่บ้าน 
                ๔) เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการดํารงชีวิต 
 

๓.  พื้นที่เป้าหมาย 
               ๑) หนองวังหาด บ.หนองสิม ม.๑๑ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่นพ้ืนที่  ๒๐ ไร่ ๒ งาน  พิกัด 
GPS ที่ต้ังN ๑๕๕๒๕๓๓    E ๑๐๒๓๙๕๗๑ 
                 ๒ ) ตลาดชุมชน ตําบลโจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่นพ้ืนที่ประมาณ ๑ ไร่ พิกัด GPS ที่ต้ัง           
N ๑๕๕๒๖๒๕    E ๑๐๒๓๙๙๓๗ 



 

๔.  วิธีดําเนนิการ 
 ๑) ประชุมส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วม
ปฏิบัติงานเพ่ือ รับทราบนโยบาย ขอบเขตของงาน แนวทางในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ การแบ่งงานและมอบหมาย
ภารกิจ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์  
              ๒) ประสานส่วนราชการอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้นําชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน
เพ่ือระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และออกสํารวจพื้นที่ เพ่ือกําหนดปริมาณงานและข้ันตอนปฏิบัติงานโดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
             ๓) จัดทําแผนงานการดําเนินงานและการใช้เครื่องจักรกล แผนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และการ
ดําเนินการตามข้อระเบียบ กฎหมาย ของหน่วยงานราชการในการดําเนินโครงการ 
            ๔) จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่เก่ียวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบ 
 

๕.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑(๑ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑กรกฎาคม๒๕๖๑) 
๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ๖.๑ ผู้ดําเนินโครงการหลักสํานักการช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
           ๖.๒ ผู้ร่วมดําเนินโครงการ  
                              ๑  กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
                              ๒  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
                              ๓  องค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนองแก  อ.พล จ.ขอนแก่น 
๗.งบประมาณ 
             ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี ๒๕๖๑  ต้ังไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดวัชพืชในแหล่งนํ้าและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๘.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑ )  ภาคส่วนราชการและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งนํ้าของหมู่บ้าน และมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์บํารุงรักษา แหล่งนํ้าของหมู่บ้านให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน  
                   ๒ ) แหล่งนํ้าสาธารณะของหมู่บ้าน ในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการกําจัดวัชพืช ปรับปรุงสภาพให้
สามารถใช้เก็บกักนํ้าไว้ใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล และมีทัศนียภาพที่สวยงาม 
                    ๓ ) ประชาชนในหมู่บ้านมีแหล่งนํ้าที่สะอาดเพ่ือผลิตนํ้าประปาหมู่บ้านและใช้ในการประกอบ
อาชีพตลอดจนมีตลาดประจําตําบล เพ่ือเป็นแหล่งจําหน่ายผลิตผลของประชาชนในหมู่บ้าน 
                    ๔ ) ประชาชนมีจิตสํานึกและน้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ดํารงชีวิต  
 
 
 















  
 

 
 
 

คําสั่งองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
ที่  3022 /  2561 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 
  

                เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ที่มาจากการคัดเลือกได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งสองปี  เพ่ือให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็น
ปัจจุบัน จึงยกเลิกคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่  830 /2559  ลงวันที่  27   เมษายน  2559  และ
อาศัยอํานาจตามข้อ 28  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประกอบด้วย 
        1.  นายสุดใจ  ทุยบึงฉิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.เมือง           เป็นกรรมการฯ 
        2. นายตระกูล  เจรญิเช้ือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.กระนวน      เป็นกรรมการฯ 
        3. นายประสิทธ์ิ  ทองแท่งไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน เป็นกรรมการฯ 
        4. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์                        ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น                                 เป็นกรรมการฯ      
        5. นายฉันท์ชัย  ชานนท์                        ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                 เป็นกรรมการฯ       
        6. ท้องถิ่นจงัหวัดขอนแก่น                     หัวหน้าส่วนราชการ                                      เป็นกรรมการฯ 
.       7. โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดขอนแก่น    หัวหน้าส่วนราชการ                                      เป็นกรรมการฯ             
        8.  รศ.วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   เป็นกรรมการฯ               
        9.  นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                        เป็นกรรมการฯ 
        10.รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่รับผิดชอบกองแผนฯ                           เป็นกรรมการฯ      
        11. ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ                                                                เป็นกรรมการฯ      
 

           ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
มีอํานาจหน้าที่ 

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

          3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาใหป้ระชาชน   ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
                

 
 
 

           /4. แต่งต้ัง............ 
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4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
           สั่ง ณ วันที่   21  มถิุนายน  พ. ศ. 2561 

 
 
 

 
(นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์) 

   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การติดตามและประเมินผลโครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาชุมชน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจําปี พ.ศ.2561  
………………………………………………. 

                                              

                                             คณะท่ีปรึกษา 
 

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

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

 1. นายสุดใจ  ทุยบึงเนียม       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น             กรรมการ 
 2. นายตระกูล  เจรญิเช้ือ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 
 3. นายประสิทธ์ิ  ทองแท่งไย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 

4. นายฉันท์ชัย  ชานนท์        ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น                          กรรมการ 
      5. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์        ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                             กรรมการ 
         6. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น              หัวหน้าส่วนราชการ          กรรมการ 

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

        10. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ 
11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ            กรรมการ/เลขานุการ 
 

คณะทํางาน 
1. นางสาวศิริวรรณ  สรุินทะ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น                      คณะทํางาน 

          2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา       นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ              คณะทํางาน 
          3. นายอภิเดช สุระมณี           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ              คณะทํางาน 
          4. นายพงศ์พีระ  ศรบุีญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                      คณะทํางาน 
          5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย              ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์                            คณะทํางาน 
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