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                                                                  คํานํา 
 
      การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อแก้ไข
ปัญหาในการใช้เส้นทางสัญจรไปมาข้ามลําห้วย  โดยการอนุมตัิงบประมาณก่อสร้างท่อเหลีย่ม/ลอด ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ ทีไ่ด้รบัความเดือดร้อน ในการแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนตามทีร่้องขอ  การติดตามและ
ประเมินผลโครงการในครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  กําลังดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของ
ประชาชน และผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบัประชาชน มีความคุ้มค่า
และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   
      ท้ายนี้ใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้การ
สนับสนุนและมองเห็นความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน  และขอขอบคุณ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ในการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงด้วยดี  จึงได้นําเสนอรายงานผล
การติดตามฯ ต่อผู้บริหารฯ และเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการ
ติดตามฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สนใจ หรือส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
ครั้งต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561  เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาข้ามลําห้วย ทําการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ประเภท 2 - 3 ช่องทาง ดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ โดยทําการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยไม่เจาะจง เพ่ือรวบรวมข้อมูลประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ดําเนินการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ผลการ
ติดตามและประเมินผล พบว่า 
 1. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอน้ําพอง อําเภอกระนวน อําเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น  รวมทั้งส้ิน 134 คน เพศชายมากท่ีสุด จํานวน 70 คน เพศหญิง จํานวน 64 คน มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี จํานวน  49 คน รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 38 คน สถานภาพสมรส จํานวน  
118 คน รองลงมาโสด จํานวน 12 คน มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน  94 คน รองลงมามัธยมศึกษา  
จํานวน  20 คน อาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม จํานวน 102 คน รองลงมารับจ้างทั่วไป จํานวน 26 คน และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ข้ามลําห้วยระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน 70 คน รองลงมาขนพืชผลทาง
การเกษตร จํานวน 41 คน และใช้สัญจรข้ามไปมาสู่แหล่งเกษตร  จํานวน 18 คน  
  2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานโครงการนี้ตั้งแต่ข้ันตอนเสนอโครงการ เป็น โครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางข้ามลําห้วย จําเป็นต้องเดินทางไป
ประกอบอาชีพ หรือใช้สัญจรไปมาในการทําการเกษตร  โครงการแล้วเสร็จมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่
ได้รับ  มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาขนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ในข้ันตอนอ่ืนๆ มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับโครงการ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ดูแล ติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการ มีความโปร่งใสและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พร้อมรับทราบการรายงานผลจาก
การติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม   
   สรุปได้ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ในการแก้ไขปัญหา เข้ามามีส่วน
ร่วมในการริเริ่ม ร่วมกําหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบ ร่วมติดตาม
ประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ  อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนทุกรูปแบบในพ้ืนที่ที่ดําเนินงาน 
ประชาชนเป็นจุดสําคัญที่สุด ทําให้ระดับผลมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.40  
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    3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการในการใช้เส้นทางสัญจรไปมาข้ามลําห้วย  ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียม คสล.ครั้งนี้  การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล  
การก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ทําให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรข้ามไป-มา ลดระยะเวลาในการเดินทาง
น้อยลง ประหยัดเวลาทําให้สะดวกรวดเร็ว ลักษณะงานการเก็บรายละเอียดการดําเนินงานของผู้รับจ้าง  
     สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการ ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 89.60   
ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล พบว่าโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําป ีพ.ศ.2560 ซ่ึงความเหมาะสม
ในการเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างความเหมาะสม ความคุ้มค่าประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือ
ผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
               1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่ พบว่า โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น พบว่าก่อนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะทําการสํารวจความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่  มีการประชุมชาวบ้านเพื่อลงมติ เสนอความต้องการผ่าน อปท.ในพ้ืนที่ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพื่อนําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายต่อไป ในการสํารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจะดําเนินการ
แก้ไขเป็นอันดับแรก ในการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ความกว้าง ยาวของลําห้วยแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับสภาพ
ของลําห้วยในแต่ละพ้ืนที่ จากข้ันตอนการดําเนินการสํารวจการจัดสรรงบประมาณ จนถึงข้ันดําเนินการ เป็น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  
     ทั้งนี้  กล่าวได้ว่า การเลือกพ้ืนที่ดําเนินการจําเป็นต้องเลือกพื้นทีที่่ไม่มีปัญหาในที่ดินของชาวบ้าน
หรือบริเวณใกล้เคียง เปน็ลําห้วยสาธารณะประโยชน์ทีใ่ช้ร่วมกันหลายหมู่บ้านและจะต้องเปน็โครงการที่แก้ไข
ปัญหาให้กบัชาวบ้านอย่างแท้จริง  
               2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น การก่อสร้างท่อเหล่ียม ตลอดจนตั้ง
งบประมาณในการปรับปรุงไว้ ในกรณีที่ท่อมีความชํารุด จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน งบประมาณแต่ละโครงการ
ไม่เท่ากัน ความกว้าง ความยาว และความหนา ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความคุ้มค่า 
ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การประมาณการระยะเวลา ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน ความคงทนได้
มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็นตัวเงิน แต่เป็นการวัดช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
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การใช้ประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซ่ึงอายุการใช้งานจะเป็น
ระยะปานกลางถึงระยะยาว การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะ
เมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ แต่ในมุมของการ
ใช้ประโยชน์ ความมั่นคง อายุการใช้งานโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ได้ การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหาก
เป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ จึงใช้ในการประเมิน
โครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ
ในระยะยาว 
     ทั้งนี้กล่าวได้ว่า ความคุ้มค่ากับงบประมาณ เนื่องจากโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมครั้งน้ีโครงการที่
ดําเนินการแล้วเสร็จจึงมีความคุ้มค่ากับงบประมาณ ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความพึงพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานมากทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม   

   3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการก่อสร้างท่อเหล่ียมแต่ละแห่งประชาชนมีส่วนร่วมในหลายๆ ด้าน ซ่ึงเป็นความต้องการของคนใน
ชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนได้ และการก่อสร้างท่อเหล่ียมเป็นเส้นทางที่เป็นข้าม ลําห้วยที่
เช่ือมต่อได้หลายเส้นทาง ระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด จะเห็นได้ว่าประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นเส้นทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนใช้
ประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อประสานงานในการทําธุรกิจด้านต่างๆ  
              ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการมีหลายด้านประกอบด้วย ด้านการ
คมนาคมขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจะเห็นได้
จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมากสําหรับโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  
โครงการที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จประชาชนมีความพึงพอใจน้อยมาก เพราะไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
              การติดตามและประเมินผลในครั้งน้ี  ได้ข้อค้นพบ คือ การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น  ส่วนมากเป็นเส้นทางไปสู่แหล่งเกษตรของชาวบ้าน ต้องข้ามลําห้วย รถยนต์สามารถว่ิงข้าม
ไปมาได้ ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็วข้ึน ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.บ้านโคกใหญ่ หมู่ 9 เป็นโครงการท่ี
ดําเนินการแล้วเสร็จซ่ึงทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ได้  แต่สําหรับโครงการที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ ทําให้เสีย
งบประมาณที่ดําเนินการก่อสร้าง ระยะเวลา ข้ันตอน ทําให้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ
ของแต่ละโครงการในแต่ละป ี

 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
           1. ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช้ 
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น ยังต้องการ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน ในการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ําไว้อุปโภค-บริโภค การขุดลอกลําห้วยช่วง
ระบายน้ําในช่วงฤดูฝนน้ําจะมีปริมาณมาก พอถึงฤดูแล้งชาวบ้าน ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าในการทํา
การเกษตร ปลูกพืช เล้ียงสัตว์ 
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               1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
และเป็นเจ้าของพ้ืนท่ี ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งก่อสร้างสะพาน หรือท่อเหล่ียม 
ใช้ในการสัญจรไปมาข้ามลําห้วย และยังแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําล้นตล่ิงในพื้นที่รอบๆ สองฝ่ังลําห้วย  

       2. ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในครั้งต่อไป 
                  1) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หรือถนนสําหรับน้ําล้นผ่านให้ครอบคลุม ทุกอําเภอ          
ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีลําห้วย หรือมีการขุดลอกลําห้วยใหม่ และควรจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมด้วย 

       2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ป ีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ในหลายๆ ด้าน  เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพื่อ
แก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่มีพ้ืนท่ีครอบคลุมทั้ง
จังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทําการเกษตรกรรม ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาชนบทและเมืองให้น่าอยู่ที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมให้มีความเจริญครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชน มุ่งพัฒนาเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาด้านการเกษตร มีการจัดหาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร เช่น การ
ขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะ จัดสร้างฝายเก็บกักน้ํา ขุดสระในไร่นา และการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้น
ผ่าน ก่อสร้างท่อเหล่ียม/ท่อน้ําลอด  ซ่ึงลักษณะภูมิประเทศอยู่ในที่ราบสูง สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็น 

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว  แต่ฤดูแล้งมีสภาพแห้งแล้งมาก เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ การขนส่ง
คมนาคม  ใช้รถยนต์ และรถไฟเป็นพาหนะในการเดินทาง  แต่ในบางครั้งถนนหรือทางรถไฟก็ตัดผ่านแม่น้ํา 
ลําคลอง หรือแอ่งน้ํากว้างใหญ่  ตามสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้น ๆ ถนนหรือทางรถไฟเปล่ียนเป็นทํานบ
เก็บกักน้ํา  ทําให้น้ําเอ่อท่วมในพ้ืนที่บริเวณด้านที่อยู่ทางต้นน้ํา และเกิดความแห้งแล้งในบริเวณที่อยู่
ทางด้านท้ายน้ํา  ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และผลิตผลด้านการเกษตรกรรม
ของชาวบ้าน  ดังนั้นในกรณีดังกล่าว จึงจําเป็นต้องเปิดช่องทางน้ํา โดยการสร้างสะพาน หรือ ท่อน้ําลอด ที่
สามารถให้รถยนต์ขับผ่านไปมาได้  แต่ในกรณีที่เป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ อาจจะลดระดับถนน หรือทางรถไฟ
ให้ต่ําลง ซ่ึงจะมีลักษณะเสมือนหน่ึงเป็นฝายน้ําล้น และเป็นการขจัดปัญหาความเดือดร้อนเสียหายให้กับ
ประชาชน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้มองเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากน้ํา
ท่วมขังต้องหาช่องระบายน้ําไม่ให้เกิดท่วม และเพ่ือใช้กักเก็บน้ํา ในฤดูแล้ง ให้เกษตรกรมีนํ้าใช้สามารถ
ปลูกพืชในหน้าแล้งและยังเป็นถนนสําหรับข้ามไปมาได้  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น         

ได้ดําเนินก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา  
ดังนั้น เ พ่ือให้การดําเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไ ว้ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ฝ่ายตรวจติดตามแลประเมินผลแผนงาน/ 

โครงการ กองแผนและงบประมาณ   จึงได้ทําการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561  เพ่ือต้องการทราบความคุ้มค่า 
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ  เพ่ือนําผลที่ได้รับไปปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานใน
ครั้งต่อไป   
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1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1. เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
2.เพื่อต้องการทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มค่าของโครงการ 

          3. เพือ่ต้องการทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
 4. เพื่อรบัทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

1.3 ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 

 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 

             1. ประชากรและผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอน้ําพอง อําเภอบ้านฝาง 
และอําเภอสีชมพู  ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 

                  2. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  ผู้นําชุมชน ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ตําบลบัวเงิน  

ตําบลพังทุย  ตําบลหนองกุงอําเภอน้ําพอง, ตําบลบ้านฝาง  อําเภอกระนวน, ตําบลวังเพ่ิม  ตําบลสีชมพู  
อําเภอสีชมพู ที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงของโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน  
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ทราบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานโครงการ  
  2. ทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มค่า การปฏิบัติงานตามโครงการ 
  3. ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
  4. ทราบปญัหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

            5. ผลของการติดตามและประเมินผลโครงการ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้        

ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
 

1.5  นิยามศัพท์    
              1. ประชากร  หมายถึง  ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอน้ําพอง อําเภอบ้านฝาง และอําเภอสี
ชมพู  ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 

              2. กลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง ชาวบ้านที่อยู่ในเขต ตําบลบัวเงิน  ตําบลพังทุย  ตําบลหนองกุง
อําเภอน้ําพอง, ตําบลบ้านฝาง  อําเภอกระนวน, ตําบลวังเพ่ิม  ตําบลสีชมพู  อําเภอสีชมพ ู

              3. การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของ
การดําเนินโครงการ  และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจดุเด่น หรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้ว
ตัดสินใจว่าจะปรบัปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดําเนินงานต่อไปหรือจะยตุิการดําเนินงานโครงการนั้น 
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     4. ความคุ้มค่า  หมายถึง  การดําเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้  ทั้งน้ี ผลลัพธ์      

ที่เกิดข้ึนอาจเป็นได้ทั้งผลสําเร็จที่พึงประสงค์  และผลกระทบในทางลบที่เกิดข้ึนแก่ประชาชนและสังคม    

ทั้งที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 

    5. ท่อสี่เหลี่ยม หมายถึง ท่อคอนกรีต รูปส่ีเหลี่ยม สําหรบังานระบายน้ํา ที่เปน็แม่น้ํา  ลําคลอง 
ที่มักจะระบายน้ําในปริมาณมาก และ มักใช้ในบริเวณทีม่ีการสัญจรด้วยรถยนต์ 
             6. ท่อลอด  หมายถึง  อุปกรณ์ในการส่งน้าํ ใช้สําหรับให้น้ําสามารถไหลผ่านใต้ถนน ทางรถไฟ 

หรือตล่ิง ท่อลอดพบได้ในวัสดุหลายชนิดไม่ว่า คอนกรีต เหล็ก พลาสติก 

                ท่อลอด มีรปูร่างและขนาดหลายแบบ ตั้งแต ่วงกลม ส่ีเหล่ียม วงรี คางหมู โดยการใช้งาน
ข้ึนอยู่กับการออกแบบของปริมาณน้ําทีต่้องการให้ไหลผ่านและหน้าที่การใช้งาน และวัสดุหลักที่ใช้คือ 

คอนกรีต เหล็ก และพลาสติก หรือมีการใช้ผสมผสานกันระหว่างสองวัสดุเช่น ท่อเหล็กที่มีปลายเป็น
คอนกรีต 
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บทที่  2 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

                    การติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนที่จงัหวัด
ขอนแก่นในครั้งนี้  ได้ศึกษาจากเอกสาร งานที่เกีย่วข้อง เพื่อนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ดังต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดเกีย่วกับการมีส่วนร่วม 

                     2. แนวคิดเกี่ยวกบัการประเมินโครงการ 
3. แนวคิดเกีย่วกับการประเมินความคุ้มค่า 
4. บทบาท อํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับงานคอนกรีต ท่อเหลี่ยม 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

   การมีส่วนร่วม  หมายถึง  เป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในฐานะทีเ่ปน็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหา การแสดง 
ความคิดเห็นการดําเนินการ การประสานความร่วมมือการติดตามตรวจสอบผลกระทบของการดําเนินการ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด อันเป็นการแก้ไขปัญหามูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นของตน เพ่ือให้บรรลุตามความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน และสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ เพ่ือให้เกิดการป้องกัน แก้ไข และจัดการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการ
คุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) 

         ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ํา (2540) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
                 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ  กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความ
ชํานาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
                 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รบัโอกาส 

และได้ใช้โอกาสที่ได้รบัแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งส่ิงที่เขาต้องการ 
แสดงออกซ่ึงปัญหาที่กาลังเผชิญและแสดงออกซ่ึงวิธีการแก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติโดยการช่วยเหลือ
ของหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด 

  สมาน อารีย์ (2546) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการที่ประชาชนได้รับ
โอกาสในการดําเนินกิจกรรมร่วมคิดร่วมตัดสินใจ กําหนดเป้าหมายของกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อตัว
ประชาชนเอง โดยจะต้องมีการยอมรับในการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมตามที่ประชาชนเลือกเอง 
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  จากการศึกษาเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมคือ 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิด 

การตัดสินใจ การปฏิบัติหรือการดําเนินการ การร่วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน และการติดตามและ
ประเมินผล โดยการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้
วิทยาการที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด 

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 

 ความหมายการประเมินโครงการ  

  การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของ
การดําเนินโครงการ   และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้ว
ตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพ่ือการดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการนั้นเสีย 

           นักวิชาการได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการไว้หลายแนวคิด ดังนี้ 
  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 117) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซ่ึงเป็น
ข้ันตอนสําคัญของการบริหารงานเชิงระบบ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เมื่อดําเนินงานโครงการส้ินสุดแล้ว
ต้องมีการประเมินโครงการ 
   สมคิด  พรมจุ้ย(2544 : 48)   กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ทํา
ให้เกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศในการตัดสินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ 
  เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2546 : 93) กล่าวว่า  การประเมิน คือการหาแนวทางตัดสินการค้นหา
ส่ิงที่โครงการได้ดําเนินการไปแล้ว ส่ิงใดที่ควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและศึกษาว่า
ระหว่างดําเนินการนั้นมีปัญหาใดบ้าง ที่ควรปรับปรุงเพ่ือบรรลุเป้าหมายของของโครงการ 
  พิสณุ  ฟองศรี(2550 : 4)  ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า  การประเมิน เป็น
กระบวนการตัดสินใจของคุณค่าของส่ิงหนึ่งส่ิงใด  โดยนําเอาสารสนเทศหรือผลจากการค้นคว้า
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น  สรปุได้ว่า การประเมินโครงการเป็น
ผลจากการวัดผลที่เกิดข้ึนจากผลของการปฏิบตัิงานจริง เพื่อเอาผลนั้นไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีก่าํหนดไว้  อันจะทําให้ทราบว่า  การปฏิบัติงานตามแผน หรือโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
 

       การบริหารโครงการ 

                การบริหารงานให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องดําเนินการท้ัง  2  อย่าง  คือ วางแผนที่ดี มี
ระบบและดําเนินการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการ ผู้ประเมินจึงศึกษา
ค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ดังน้ี  
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                  สมคิด  พรมจุ้ย ( 2550 : 32- 34  )  ได้กล่าวถึงการบริหารโครงการ  หมายถึง  
กระบวนการดําเนินโครงการอย่างต่อเนือ่งเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้    
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่สําคัญ 3  ประการคือ    การวางแผน(Planning)  การปฏิบตัิตามแผน 

(Implementation) การติดตามและการประเมินผล(Evaluation) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหาร
โครงการ ดังแสดงในภาพ 

  แผนภาพที ่2    ภาพแสดงการบริหารโครงการ 

                                                                                        

 

 

 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า 

                  การประเมินความคุ้มค่า  หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครฐัเพื่อให้ได้ผล
ผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถปุระสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ    และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่
ใช้   ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนอาจเป็นได้ทั้งผลสําเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบทีเ่กิดข้ึนแก่
ประชาชน สังคม ทั้งที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคํานวณเปน็เงินได้ 

             การประเมินความคุ้มค่า  ให้ความสําคัญกบัการประเมินใน 3 มิติ ได้แก่ 
                (3.1)  ประสิทธิภาพ  หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากร 
และกระบวนการทํางาน   เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับ
ต้นทุนทั้งหมด  การจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน  มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทํางานที่
ประหยัดทรัพยากรประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด โดย
ประสิทธิภาพการผลิตจะวัดจากประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน  และส่ิงแวดล้อมในการทํางาน 

     (3.2)ประสิทธิผล  เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติ
ภารกิจ  โดยเปรียบเทียบผลท่ีได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับที่กําหนดไว้ก่อนดําเนินการหรือไม่  โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด 3 ด้าน 

ได้แก่  การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ 
     (3.3)ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ และ

ไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดข้ึนระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน          

หรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชนท้ังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน  ทั้งในและนอก
พ้ืนที่ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและลบ ในมิติที่สามารถ

การวางแผน การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผน 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
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ประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงผลกระทบในกรณีทีไ่ม่ได้ดําเนินงานตาม
ภารกิจของภาครัฐด้วย 

 

           ตัวชีวั้ดในการประเมินความคุ้มค่า 

                     1. การประเมินประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร 
และสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  

                     2. การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัด  จะวัดจากระดับความสําเรจ็ในการบรรลุ
วัตถปุระสงค์/เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์และคุณภาพการให้บริการ  
                     3. การประเมินผลกระทบ ตัวชี้วัด  จะวัดจากสะท้อนการปฏิบตัิภารกิจว่ามีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด   

 การลงทุนโครงการเพื่อประเมินความคุ้มค่า 

                  ในการประเมินต้นทุนของโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความคุ้มค่านั้น        

ผู้ประเมินจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจโดยถูกต้อง  เพ่ือมิให้การประเมินโครงการเกิดความ
ผิดพลาดโดยประเด็นที่เกี่ยวข้องในการประเมิน  ประกอบด้วย 

             1. ต้นทุนของโครงการคือ  ต้นทุนการลงทุนที่คิดลดในแต่ละปี ตลอดวัฏจักรโครงการ 
  2. วิธีการประเมินและประมาณการต้นทุนของโครงการลงทุนจะถูกต้องหรือไม่อยู่ที่การ
ประมาณการระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการให้ถูกต้อง ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน
หรือช่วงเวลาที่ผลผลิตของโครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงมักจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะ
ยาวนอกจากวิธีนี้  ในบางโครงการอาจจะคํานวณระยะเวลาในการประเมินต้นทุนโครงการจากวันเริ่ม
โครงการจนถึงวันที่คาดว่าจะมีการชําระบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินของโครงการ  จนมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนี้สินเป็นศูนย์  นั่นคือวันที่ในอนาคตที่โครงการถือว่าประสบความสําเร็จแล้ว 

                   การกําหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการมีความสําคัญ  เพราะจะให้ผลลัพธ์ของ
การประเมินโครงการทีแ่ตกต่างกันออกไปอย่างมาก และอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วย 

เช่น โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย  20 ปีกไ็ด้  แต่ท้ังนี้จะต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลาของการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการนั้นๆ  ต้นทุนที่ไม่รวมอยู่ในโครงการลงทุน 

คือ ต้นทุนทางบัญชีทีไ่ม่มีสภาพเป็นตัวเงิน  

                   3.  ผู้ประเมินโครงการจะสามารถประเมินความย่ังยืนทางการเงินของโครงการลงทุนได้
เมื่อรู้ข้อมูลต่อไปนี้ 
                        (1)   ต้นทุนของการลงทุนในโครงการ 
                        (2)   ตน้ทุนของการดําเนินโครงการ 
                        (3)  รายรับหรือผลประโยชน์ทีเ่กิดจากการดําเนินโครงการ 
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                  ทั้งนี้โครงการลงทุนใดๆ จะถือว่ามีความย่ังยืนทางการเงินหรือความคุ้มค่า (Financial 

Sustainability) ทางการเงินก็ต่อเมื่อ โครงการนั้นไม่มีความเสี่ยงในการทีจ่ะขาดสภาพคล่องในการ
ดําเนินงานในอนาคต  ซ่ึงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาที่มีกระแสเงินไหลเข้ามาในโครงการกับช่วงเวลาทีถ่ึงกําหนด
ชําระคืนหนี้ 
                   4.  ต้นทนุของโครงการ จะนําไปเปรียบเทียบกับรายได้หรือผลประโยชน์จากโครงการ
เพื่อหาผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน หรือผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์แล้วแต่กรณ ี

                โดยที่มูลค่ากิจการในอนาคตทีไ่ม่ปรากฏในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ซ่อนเร้น (Hidden Asset) 

ที่ยังไม่ได้นําไปแสดงไว้ในงบการเงิน  มลูค่ากิจการส่วนนี้อาจจะมาจากกิจกรรมของกิจการที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) ส่วนหนึง่ และทรัพยากรบุคคลทีท่รงคุณค่า 
มีทักษะที่สร้างคุณค่าแก่กิจการ (Value Creation) 

                 โครงการลงทุนในลักษณะที่ต้องการจะประเมินหาว่าทําให้มูลค่ากิจการเพิ่มข้ึนหรือไม่
เช่นนี้  การวิเคราะห์หาผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินอาจจะไม่สะท้อน  เพราะเมื่อคิดใน
ด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว  อาจจะปรากฏว่าให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ   แต่ในมุมของการ
เพ่ิมมูลค่าของกิจการ โครงการลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการวิเคราะห์ด้วยความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์แทน ดังนั้น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงใช้ในการประเมินโครงการ
ลงทุน ที่มุ่งหวังจะพิจารณาสวัสดิการทางเศรษฐศาสตร์ หรือผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ประเทศ
มากกว่า 

             การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  

                       1. การตั้งราคาของบริการสาธารณะอาจจะถูกควบคุมราคา ขาดอิสระในการกําหนด
ราคาเอง จนทําให้ไม่ได้แสดงต้นทนุค่าเสียโอกาสของการทีน่ําเอาทรัพยากรน้ันไปใช้ในโครงการอ่ืน  ซ่ึง
ให้ผลตอบแทนสูงกว่าสองกรณีข้างต้นทาํให้การประเมินโครงการลงทุนต้องใช้แนวคิดของเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการมองสังคมโดยรวม มองผลตอบแทนของกิจการที่ดําเนินโครงการประกอบกันจึงจะเพียงพอ   

ที่จะตัดสินใจได้ว่าควรจะทําโครงการลงทนุนั้นหรือไม ่ โดยกรณีเช่นนี้การประเมินโครงการจะต้องใช้
ตัวชี้วัดด้านสวัสดิการเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 

           2.  ราคาตลาดหรือราคาขายไม่สะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสของ  (ก) ทรัพยากรที่ดําเนิน
โครงการ  และ   (ข) ผลผลิตที่ได้จากโครงการลงทุน   จะต้องมีการแปลงค่าเป็นต้นทุนตามแนวคิด
เศรษฐศาสตร์  ผ่านตัวปัจจัยแปลงค่า (conversion factor) บางเงื่อนไขในบางโครงการลงทุน อาจจะมี
ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการที่ไม่อาจคํานวณหามูลค่าทางการตลาด (market value) ได้
โดยตรง  เช่น 

                                     (1)    ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
                                     (2)    ผลกระทบต่อความเปน็อยู่ของประชาชน
                                     (3)    ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน
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แต่การทําโครงการลงทนุนี้ไม่มีมูลค่าตลาดของผลกระทบเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ  ซ่ึงจะปฏิเสธหรือละเลยมิได ้ และเปน็ประเด็นที่ควรจะนาํออกไปช้ีแจงต่อสาธารณชนเพ่ือเพิ่ม
มูลค่าของกิจการต่อไป 

           3. กรณีที่ไม่มีราคาตลาดมาช่วยในการตีค่าของโครงการลงทุน  ผู้ประเมินโครงการมีความ
จําเปน็จะต้องนําเทคนิคเพิม่เติมมาช่วยในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุน ซ่ึงคงต้องข้ึน     

อยู่กับลักษณะของผลกระทบและประโยชน์ทีเ่กิดแก่สังคมว่าเปน็รปูแบบใด 

           4. โครงการไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จะนําขึ้นมาคํานวณได้  การพิจารณาหามูลค่าของ
ผลต่อสังคมอาจจะใช้วิธีการพิเศษที่เรียกว่า  Willingness-to-pay : WIP ด้วยการให้ผู้ทีไ่ด้รบัประโยชน์
แสดงความเห็นว่า   หากจะต้องมีการจ่ายเงินตอบแทนผลประโยชน์ทีต่้นได้รบัฟรีๆ หรือเกิดผลพลอยได้
จากโครงการลงทนุ   ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เหล่าน้ันยินดีจะจ่ายเป็นเงินเท่าใดหรืออาจจะใช้วิธีการดูว่า
หากต้องจ่ายเงินเองเพ่ือให้ได้ประโยชน์แบบเดียวกนั ผู้ได้รบัประโยชน์นั้นๆ จะจ่ายเงินเปน็จํานวนเท่าใด 

            5.  โครงการลงทุนเชิงสังคม ในรปูของการทํากิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของกิจการ   
ผู้ดําเนินโครงการย่อมมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผลประโยชน์ของโครงการตกอยู่แก่ใครและ
พยายามทําการตีค่าของผลประโยชน์ทีต่กอยู่แก่กลุ่มเป้าหมายนัน้ๆ  แต่อาจจะมีบุคคลที่สามในสังคม  

ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายของโครงการด้วย  ซ่ึงควรจะมีการตีค่าของผลประโยชน์ที่บุคคลที่ 3 ได้รบั
ซ่ึงเรียกว่า “Externality” ได้แก่ 
                          (1)    การลดลงของความเสี่ยงจากการเกิดอุบตัิเหตุ
                          (2)    การทีก่ลุ่มเส่ียงฉีดวัคซีนโรคระบาด ทาํให้คนในสังคมมีความเสี่ยงจะเกิดโรค
ระบาดลดลง 
                          (3)    การสร้างเข่ือน ช่วยลดการเกิดอุทกภัย และเกิดประโยชน์ด้านเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  มีการเล้ียงปลาในกะชังเปน็รายได้ 

       ผลกระทบทางลบต่อบุคคลที่สามได้แก ่

                           (1)    การระบายน้ําเสียออกสู่แหล่งน้ํา ไม่ได้กระทบต่อคนใช้น้ําในการ
อุปโภค  บริโภค  หรือการเกษตรอย่างเดียว  แต่ทําลายสัตว์และต้นไม้ให้ล้มตายด้วย 

                          (2)    การลักลอบจบัปลาในฤดูวางไข่โดยชาวประมงบางราย  ทําให้ชาวประมงรายอื่น
มีปริมาณปลาจับในฤดูต่อไปลดลง  และผู้บริโภคมีปลาบริโภคลดลง  อาหารของสัตว์น้ําในธรรมชาติ
ลดลง  สัตว์น้าํชนิดอื่นลดลงไปด้วย 

                           (3)   การบรรทกุน้าํหนักของเกิน ทําให้ถนนหนทางถูกทําลายมากกว่าทีค่วรจะ
เป็น  ทําให้ผู้ขับข่ียวดยานรายอ่ืนต้องซ่อมแซมรถเร็วข้ึน  เพราะขับผ่านถนนที่ขรขุระทุกวัน 

                     กรณีเช่นนี้  ผู้ประเมินควรจะระบุลักษณะกายภาพของผลประโยชน์ที่เกิดกบับุคลที่สาม
ไว้ในเชิงการพรรณนา  หรือเชิงคุณภาพทีเ่ป็นการระบรุายละเอียด  และนําไปใช้พิจารณาในการ
ตัดสินใจว่าควรจะดําเนินโครงการนี้หรือไม่  โดยพิจารณาเปน็รายกรณีไปว่าควรจะให้น้ําหนกั
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ความสําคัญกบัผลประโยชน์ที่อธิบายได้ในเชิงคุณภาพนี้มากน้อยเพียงใด  เทียบกบัมูลค่าของโครงการที่
เป็นตัวเงินที่วัดในเชิงปริมาณได้ 

            6.  โครงการลงทุน  เปน็โครงการบริการสาธารณะที่ดําเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ  และได้
มีการนําเอาสินทรัพย์ทุนและสินทรัพย์ถาวรที่หน่วยงานภาครฐัเปน็เจ้าของอยู่แล้วมาใช้ในโครงการ
ลงทุนนั้นด้วย 

           7.  การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ  อัตราคิด
ลดจึงต้องเปน็ “social discount rate” เปน็การมองในมุมของสังคมว่าประโยชน์และต้นทุนจากโครงการ
จะเปน็อย่างไรในอนาคตเทียบกบัเวลาปจัจุบนั  โดยยังคงยืดหลังการเดิมว่าการเกิดประโยชน์ใน
อนาคต  จะให้มูลค่าน้อยกว่าหากได้รับประโยชน์นัน้ทันทีในปัจจบุนั 
 

2.4  บทบาท อํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

             อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2542  

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือ 

  ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ดังต่อไปนี้  
     1) ตราข้อบญัญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 

     2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

   3) สนับสนนุสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิน่อ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

    4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

    5) แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

    6) อํานาจหน้าที่ของจงัหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 

2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 

    7) คุ้มครอง  ดูแล  และบาํรุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    8) ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

   9) จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิน่ที่อยู่ในเขต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกนัดําเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดจัดทํา  ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 10) จัดทํากิจกรรมอื่นใดตามทีก่ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เปน็
อํานาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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  บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบติัได้  ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีดังนี้ 
  ม.17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้                                                                                        
          1) การจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิน่ของตนเองและประสานการจัดทาํแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

   2) การสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิน่ 

   3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืน 

   4) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

   5)การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม ้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   6) การจัดการศึกษา 
   7) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น 

   9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

   10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 

   11) การกําจัดขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลรวม 

   12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

   13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางน้ํา 
   14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทาํกิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือ
ร่วมกบับุคคลอื่น หรือจากสหการ 
   16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่ เ ช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครอง           

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

   17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
   18) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ 

   19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

   20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  และหอจดหมายเหต ุ

   21) การขนส่งมวลชน  และการวิศวกรรมจราจร 
   22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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   23) จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

24) จัดทํากิจกรรมใดอันเปน็อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนที ่
อยู่ในเขตและ กิจการนั้นเปน็การสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการ  หรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา  ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

   25) สนบัสนนุหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืนในการพัฒนา 
ท้องถิน่ 

   26) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

   27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

   28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้
เป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   29)กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองที่ใหญ่ ที่ต้องดูแลและพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งจังหวัดในทุกๆ ด้าน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่บัญญัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน อันจะทําให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 

4.5  ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับงานคอนกรีต ท่อเหลี่ยม 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต 

            คอนกรีต เป็นหมวดของวัสดุกลุ่มคอนกรีต-ซีเมนต์ ได้แก่ คอนกรีตบล็อก คอนกรีตบล็อก
กําแพงกันดิน คอนกรีตบล็อกปูถนน-ทางเท้า คอนกรีตเบา คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตเสริมใยแก้ว คาน
สะพานคอนกรีตอัดแรง ช้ินส่วนบ้านและอาคารคอนกรีตสําเร็จรูป ท่อคอนกรีตดันลอด ท่อระบายน้ํา
คอนกรีต บ่อพักคอนกรีต ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ปูนทนไฟ อิฐทนไฟ ผนังคอนกรีต
เบา ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป แผงคอนกรีตก้ันถนน พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปแบบกลวง 
พ้ืนคอนกรีตอัดแรงระบบโพสต์เทนช่ัน รั้วคอนกรีตสําเร็จรูป เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง หิน ดิน ทราย และ 
อิฐมวลเบา 
             คอนกรีต เปน็วัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์ วัสดุ
ผสม(เช่น หินทราย หรือ กรวด และ น้ํา โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไปสําหรับคุณสมบัติด้านอ่ืน เมื่อ
ผสมเสร็จคอนกรีตจะแข็งตัวอย่างช้าๆ   ซ่ึงน้ําและซีเมนต์จะทําปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่า
การไฮเดรชัน โดยซีเมนต์จะเริ่มจับตัวกบัวัสดุอ่ืนและแข็งตัว   ซ่ึงในสถานะนี้จะนิยมเรียกกันว่าคอนกรีต 

ความแข็งแรงของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากทีผ่สม  และยงัแข็งแรงข้ึนภายหลังจากการแข็งตัว 
โดยประมาณหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริม่คงที ่
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วัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีต  

        ปูนซีเมนต์  
                ปูนซีเมนต์ทีใ่ช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างทั้งหมดให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 : มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซ่ึงแบ่งเปน็ประเภทต่าง ๆ ดังนี้  
          1. ประเภท 1 เป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา สาหรับใช้ในการก่อสร้างท่ัวไป  

          2. ประเภท 2 เปน็ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่ให้ความร้อนเพียงปานกลาง และมีความต้านทานต่อซัล 

เฟตปานกลาง  
          3. ประเภท 3 เป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทเกิดแรงสูงเร็ว (High Early Strength Portland 

Cement) สาหรับใช้ในงานคอนกรีตที่ต้องการให้รบัน้ําหนักได้เร็ว  
          4. ประเภท 4 เปน็ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทให้ความร้อนต่ํา   
          5. ประเภท 5 เป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทซัลเฟตได้สูง  
          6. ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ปอซโซลาน เปน็ปนูซีเมนต์ปอร์แลนด์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างที่
สัมผัสหรือได้รับอิทธิพลจากดินเค็ม น้ําเค็ม หรือน้ากร่อย ตามมาตรฐานผลิตภัฒฑ์อุตสาหกรรม มอก.849 

: ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ปอซโซลาน  
 

       ทราย  

         1. ต้องเปน็ทรายน้ําจืดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาดปราศจากวัสดุอ่ืน เช่น
เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน และสารอินทรีย์ต่าง ๆ เจือปน  

        2. ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีค่าพิกัดความละเอียด (Fineness Modulus)ตั้งแต ่2.3 ถึง 3.1  

        3. ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติตาม มถ.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุมวลผสมคอนกรีต  

        4. หินหรือกรวด  

        5. หิน หรือกรวดทีใ่ช้ต้องแข็งแกร่ง เหนียว ไม่ผุ และสะอาด ปราศจากวัสดุอ่ืนเจือปน  

        6. ขนาดใหญ่สุดของหิน หรือกรวดที่ใช้ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม. และไม่ใหญ่กว่า 1/5 ของด้านในที่
แคบที่สุดของแบบหล่อ และต้องไม่ใหญ่กว่า ¾ ของช่องห่างระหว่างเหล็กเสริมแต่ละเส้นหรือแต่ละมัด  

       7. ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติตาม มถ.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุมวลผสมคอนกรีต  

     นํ้า  

       1. น้ําที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้น้าประปา  
       2. ในกรณีที่หาน้ําประปาไม่ได้ ต้องเป็นน้ําจืดปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต และเหล็ก
เสริมและต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติตาม มถ.(ท) 104 : มาตรฐานการทดสอบน้ําทีใ่ช้ในงานคอนกรีต  
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        คอนกรีต  

          ชนิด และกําลังของคอนกรีต  ชนิดของคอนกรีตทีใ่ช้งานในงานก่อสร้าง มีดังนี้ ค1, ค1-2, ค2, ค3 

และ ค4 ดังแสดงในตารางที่ 1 และหากไม่มีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืน คอนกรีตทีใ่ช้ในโครงสร้างทั่วไป ให้ใช้
ชนิด ค1  

ตารางที ่1 ชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอัดประลัยต่าํสุด 

ชนิดของคอนกรีต 

จํานวนปนูซีเมนต์ทีใ่ช้
ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. 

(เป็นกิโลกรัม) ต้องไม่
น้อยกว่า 

แรงอัดประลัยต่ําสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน ที่
อายุ 28 วัน (เป็นกิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร) 

ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ทรงกระบอก 15x30 ซม.

ค 1 

ค 1-2 

ค 2 

ค 3 

ค 4 

290

300 

320 

350 

400 

180

210 

240 

300 

420 

145

175 

200 

250 

350 

 

        เถ่าลอย (Fly ash)  เถ้าลอยทีใ่ช้เป็นส่วนผสมในงานคอนกรีต จะต้องมีคุณสมบตัิตามมาตรฐาน 

ASTM C618 
  

       เหล็กเสริมคอนกรีต    ให้เป็นไปตาม มถ. 103 : มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  
 

       การก่อสร้าง  
          ปูนซีเมนต์  
           1. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมด ถ้าแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะงานไม่ได้กําหนด
ว่าเป็นปนูซีเมนต์ประเภทใด ให้ถือว่าเปน็ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1  

          2. ถ้าใช้ปนูซีเมนต์ประเภทเกิดแรงสูงเร็วในการก่อสร้างของโครงสร้าง ให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภท 3  

         3. ต้องเปน็ปนูซีเมนต์ทีบ่รรจุถุงเรียบร้อย หรือเป็นปูนซีเมนต์ที่เกบ็ในภาชนะบรรจุของบริษัทผู้ผลิต  

           4. ปนูซีเมนต์บรรจถุงุ ต้องเก็บไว้บนพืน้ท่ียกสงูกวา่พืน้ดนิอยา่งน้อย  30  เซนตเิมตร  ในโรงท่ีมีหลงัคา
คลมุ และมีฝากัน้กนัฝนได้ดี  
        5. ห้ามใช้ปนูซีเมนต์เส่ือมคุณภาพ เช่น ปนูซีเมนต์ซ่ึงแข็งตวัจับกนัเป็นก้อน เป็นต้น  

        6.ในโครงสร้างชิน้เดียวกนั เช่น เสา คาน พืน้ เป็นต้น ห้ามใช้ปนูซีเมนต์ตา่งประเภทผสมคอนกรีตปนกนั 
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       มวลผสม   ทราย หิน หรือกรวด ต้องกองในลักษณะที่แยกขนาด และป้องกันมิให้ปะปนกัน 
  

       นํ้า  ให้ใช้น้าประปา แตถ้่าจําเป็นต้องใช้นํา้ท่ีขุ่นมาผสมคอนกรีตแล้ว ต้องทานํา้ให้ใสก่อนจึงนํามาใช้ได้ 
โดยอาจปฏิบตัิดงันี ้ให้ใช้ปนูซีเมนต์ 1 ลิตร ตอ่นํา้ขุ่น 200 ลิตร ผสมทิง้ไว้ประมาณ 5 นาที หรือจนตกตะกอน
นอนก้นหมดแล้ว จึงตกัเอานํา้ใสมาใช้ได้แต่ทัง้นี ้ นํา้ต้องผ่านการทดสอบคณุสมบตัิตาม มถ.(ท) 104 : 
มาตรฐานการทดสอบน้าท่ีใช้ในงานคอนกรีต 
  

       คอนกรีต  

           1. ส่วนผสมของคอนกรีต ค1, ค1-ค2, ค3 และ ค4 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ทดลองทาส่วนผสมน้ีข้ึน
เองโดยร่วมปรึกษากับวิศวกรผู้ออกแบบ หรือวิศวกรของผู้ว่าจ้าง ถึงส่วนผสมที่เหมาะแก่คุณภาพของวัสดุ
เป็นคราว ๆ ไป การทดลองหาส่วนผสมจะต้องทาล่วงหน้าก่อนใช้งานคอนกรีตจริงในระยะเวลาอันสมควร 
และจะต้องแจ้งถึงอัตราส่วนที่ผ่านการทดลอง และตัดสินใจใช้ให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน อย่างไรก็ดีการแจ้ง
ส่วนผสมให้ทราบนี้ไม่เป็นการทาให้ผู้รับจ้างพ้นภาระความรับผิดชอบในเรื่องคอนกรีตไม่ได้กําลังตาม
ต้องการ  
          2. การเลือกสว่นผสมให้ถือหลกัดงันี ้ 
               (ก) ปนูซีเมนต์ให้มีไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนดไว้ ตามตารางท่ี 1  
               (ข) ปริมาณปนูซีเมนต์ผสมเถ้าลอยและปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน จะต้องมีอตัราสว่นท่ี
เหมาะสมตาม มาตรฐานวิธีการออกแบบสว่นผสม โดยวิศวกรและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง  
              (ค) ปริมาณนํา้ให้มีน้อยท่ีสดุ เพ่ือให้คอนกรีตมีความข้นเหลวพอเหมาะไมเ่หลวเกินไป และมี ความ
คลอ่งตวัในการเท (Workability)  
              (ง) อตัราสว่นผสม และขนาดของมวลผสม ต้องเหมาะสมกบัประเภทของโครงสร้างและการใช้งาน  
 

      การผสมคอนกรีต  

              1. การผสมคอนกรีตในสถานท่ีก่อสร้าง ให้ผสมด้วยเคร่ืองผสม และการผสมแตล่ะครัง้ให้ผสมตอ่
ปนูซีเมนต์ 1 หรือ 2 ถงุ  
            2. การผสมคอนกรีตจะต้องใสม่วลผสมให้เข้ามาในเคร่ืองผสมก่อน จากนัน้จงึใสป่นูซีเมนต์ลงไป
ผสมกบัมวลผสมจนเข้ากนัดีแล้วจงึผสมนํา้  
           3. สําหรับเคร่ืองผสมท่ีมีความจ ุ1 ลกูบาศก์เมตร หรือน้อยกวา่ ต้องใช้เวลาผสมนานอยา่งน้อย 1 
นาที 30 วินาที และให้เพิม่ระยะเวลาผสม 15 วินาที ทกุ ๆ ความจท่ีุเพิ่มขึน้ 0.5 ลกูบาศก์เมตร หรือเศษของ
ลกูบาศก์เมตร  
           4. เคร่ืองผสมต้องหมนุด้วยความเร็วสม่ําเสมอตามท่ีผู้ผลติกําหนดอตัราความเร็วท่ีขอบนอกควร
ประมาณ 1 เมตร ตอ่วินาที  
           5. การนบัเวลาท่ีใช้ผสมให้เร่ิมนบัเม่ือใสม่วลวสัดตุา่ง ๆ ท่ีใช้ผสมทัง้หมดลงในเคร่ืองผสมแล้ว  
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        การลําเลียงและการเทคอนกรีต  

            1. ต้องตรวจดูแบบหล่อ และการวางเหล็กเสริมว่ามัน่คง และถูกต้องตามแบบรายละเอียดพร้อม
ทั้งทําความสะอาดให้ปราศจากเศษวัสดุที่อยู่ในแบบทีจ่ะเท และอุดรอยรั่วต่าง ๆ เพื่อมิให้น้ําปนูหนีออก
เรียบร้อยแล้วจึงจะทาการเทคอนกรีตได้  

           2. การลําเลียงและการเทคอนกรีตต้องทําด้วยความระมดัระวัง ไม่ให้เกิดการแยกตวัของคอนกรีต  

           3. คอนกรีตที่ผสมแล้วต้องรีบนาํไปเทลงในแบบ โดยเร็วก่อนที่คอนกรีตนั้นจะแข็งตัว (ไม่ควรเกิน 

30 นาที) และต้องระมัดระวงัมิให้เหล็กเสริมเคลื่อน หรือเปล่ียนไปจากตําแหน่งเดิม  

           4. ถ้าหากเทคอนกรีตในโครงสร้าง ส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เสรจ็ในรวดเดียวแล้วต้องหยุดเทคอนกรีต
ตามที่วิศวกรผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้าง กําหนดหรือตามตําแหน่ง ดงันี ้ 
                (ก) สาหรับเสา ท่ีระดบัไมเ่กิน 7.5 เซนตเิมตร ต่ําจากท้องคานหวัเสา  
                (ข) สาหรับคาน ท่ีกลางคานโดยใช้ไม้กัน้ตัง้ฉาก ในกรณีท่ีคานซอยตดักบัคานหลกัตรง บริเวณ 
กึ่งกลางช่วงให้เล่ือนรอยตอ่ในคานออกไปอีกระยะ 1 เท่าของความลกึของคานหลกั  
               (ค) สําหรับพืน้ ท่ีกลางแผน่โดยใช้ไม้กัน้ตัง้ฉาก เม่ือจะเทคอนกรีตตอ่ให้ทาผิวคอนกรีตให้หยาบ ตาม
วิธีท่ีได้รับการรับรองแล้ว จนเห็นเม็ดหินโผลโ่ดยตลอด ปราศจากฝ้า นํา้ปนู หรือเศษหิน ปนูทราย ท่ีหลดุร่วง 
ล้างผิวท่ีทาหยาบนัน้ด้วยนํา้สะอาดทนัที ก่อนเทคอนกรีตใหมใ่ห้พรมนํา้ท่ีผิวคอนกรีตให้ชืน้แตไ่มเ่ปียกโชก  
           5. ห้ามเทคอนกรีตในขณะที่มีฝนตกเว้นแต่จะมีที่ป้องกนั  
 

    การทําใหค้อนกรีตแน่นตัว  

          เมื่อใช้เครื่องส่ันสะเทือนชนิดจุ่ม เพื่อทําให้คอนกรีตแน่นตัวควรปฏิบติั ดังนี้  
              1. ให้จุ่มปลายขึ้นลงตรง ๆ ช้า ๆ การจุ่มต้องจุ่มจนสุดช้ันคอนกรีตที่เทใหม่ และเลยเข้าไปในช้ัน
ใต้เล็กน้อย  

             2. ให้จุ่มหัวส่ันสะเทือนเปน็จุด ๆ ระยะห่างตั้งแต ่45-75 เซนติเมตร โดยใช้เวลาจุ่มนาน 5-15 

วินาที  
             3. การถอนหัวส่ันสะเทือนข้ึน ให้ถอนช้า ๆ ประมาณ 7.5 เซนติเมตร ต่อวินาที  
             4. ในการจุ่ม ต้องระวังอย่าให้หัวส่ันสะเทือนถูกแบบหล่อและเหล็กเสริมเพราะจะทาํให้แบบหล่อ
เสียรปู หรือเหล็กเสริมเคล่ือนผิดตําแหน่งได้  
             5. ห้ามจุ่มหัวส่ันสะเทือนทิ้งไว้นานเกินไป หรือจุ่มซํ้าทีบ่ริเวณเดียวกัน เพราะจะทาให้คอนกรีต
แยกตัวและห้ามใช้เกล่ียคอนกรีต  
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      การบ่มคอนกรีต  

               เม่ือเทคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหวา่งท่ีคอนกรีตยงัไมแ่ข็งตวัต้องปกคลมุมิให้ถกูแสงแดด และกระแส
ลมร้อนต้องป้องกนัมิให้คอนกรีตได้รับความสะเทือน และเม่ือพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง หรือเม่ือคอนกรีตแข็งตวั
แล้วต้องจดัการบม่ให้คอนกรีตชุ่มนํา้อยูต่ลอดเวลาตอ่เน่ืองกนัไมน้่อยกวา่ 7 วนั ด้วยการใช้ กระสอบชบุนํา้
คลมุหรือด้วยการขงันํา้ ฯลฯ 
  

       การแตง่ผิวคอนกรีต  

           1. เมือ่ถอดแบบออกแล้ว ถ้าเนื้อคอนกรีตมีลักษณะเป็นรูพรนุ หรือขรุขระก่อนทีจ่ะดําเนินการ
ต่อไปให้แจ้งผู้ควบคุมงาน หรือวิศวกรของผู้ว่าจ้างตรวจสอบพิจารณาเสียก่อน  

           2. เมื่อต้องการจะฉาบปูนทับผิวหน้าคอนกรีต ทาให้ผิวหน้าคอนกรีตให้ขรุขระ ราดน้าํให้ช้ืนแล้วจึง
ฉาบปนู เมื่อฉาบปนูเสรจ็แล้ว ให้มีการป้องกันผิวหน้าแห้ง เปน็เวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 วัน  

           3. การฉาบปนูภายในของผิวคอนกรีตที่จะใช้ขังน้ํา ให้ฉาบปนูขัดมัน ส่วนผิวคอนกรีตภายนอกให้
ฉาบปนูตกแต่งให้เรียบร้อยหรือตามที่ได้ระบไุว้ในแบบรายละเอียด  
 

      ส่วนหุ้มของคอนกรีต  

                  ถ้ามิได้แสดงไว้ในแบบรายละเอียดแล้ว ให้ใช้สว่นหุ้มคอนกรีตจากผิวไม้แบบถึงผิวนอกเหลก็เสริม
ดงัตอ่ไปนี ้ 
          (ก) พืน้ทัว่ไป ทางเท้า รางระบายน้า ท่ีหนาไมเ่กิน 12 เซนตเิมตร 1.5 เซนตเิมตร  
          (ข) พืน้สะพาน และ โครงสร้างระบายน้า 2.5 เซนตเิมตร  
          (ค) เสา และคาน 2.5 เซนตเิมตร  
          (ง)  เสาตอมอ่ 4.0 เซนตเิมตร  
          (จ)  ฐานราก 5.0 เซนตเิมตร  
          (ฉ)  เสาเข็ม 5.0 เซนตเิมตร  
          (ง) โครงสร้างท่ีสมัผสัดนิเคม็หรือนํา้เคม็ 7.5 เซนตเิมตร  
   

       การหลอ่ตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบ   

            1. ในการเทคอนกรีตต้องทา Slump Test ทุกครั้งที่เปลี่ยนอัตราส่วนผสมของน้ํากบัปูนซีเมนต์หรือ
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นว่า คอนกรีตข้นหรือเหลวเกินไปวิธีทา Slump Test ต้องเป็นไปตาม มถ.(ท) 

103 : มาตรฐานการทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต ค่าการยบุตัวของคอนกรีตควรเปน็ไปตามค่าที่กําหนด 
  

         คอนกรีตที่ใช้กันในงานก่อสร้าง 
                คุณสมบตัิ หลักของคอนกรีตคือการรับแรงอัดสูง  ในขณะที่สามารถรบัแรงดึงได้ต่ํา(ประมาณ 

10% ของแรงอัด)โดยเมื่อต้องการให้คอนกรีตสามารถรับแรงดึงจะมีการเสริมวัสดุอ่ืนเพ่ิมเข้าไปในคอนกรีต
โดยจะเรียกว่า คอนกรีตเสริมแรง หรือคอนกรีตเสริมเหล็กที่เรียกกัน(โดยเสริมแรงด้วยเหล็ก) วัสดุเหล่านี้
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จะช่วยรบัแรงดึงภายในคอนกรีตซ่ึงงานโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่นิยมใช้คอนกรีตเสริมแรงแทนที่คอนกรีต 

เปลือยนอก จากนี้ในงานก่อสร้างยังมีการใช้วิธีการที่เรียกว่า  คอนกรีตอัดแรง โดยทําการใส่แรงเข้าไปใน
คอนกรีตหล่อสําเร็จที่หล่อมาจากโรงงาน  โดยเมื่อนําไปใช้งาน  แรงที่ใส่เข้าไปในคอนกรีตจะหักล้างกับ
น้ําหนกัของตวัคอนกรีตเองและน้ําหนักที ่เพิ่มขึ้นมา ซ่ึงวิธีการนี้จะทาํให้คอนกรีตสามารถรับน้าํหนักได้เพิ่ม
มากข้ึน โดยงานสะพานและทางยกระดบั นิยมใช้คอนกรีตอัดแรง 
           คอนกรีต จะมีสดัส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย ต่อหิน ดังนี้ 
                   สัดส่วน 1 : 1.5 : 3 จะเปน็งานเสาและโครงสร้าง 
                   สัดส่วน 1 : 2 : 4 จะเปน็งานพ้ืน, คาน 

                   สัดส่วน 1 : 2.5 : 4 จะเปน็งานถนน ฐานราก 

           แต่อย่างไรกต็าม การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่จะใช้ในงานทีต่้องการกําลังรบัน้ําหนกัที่
แน่นอน หรือต้องการการควบคุมคุณภาพ  จะต้องได้รับการออกแบบส่วนผสมโดยวิศวกรผู้เช่ียวชาญ 

           ท่อลอด  หรือ คัลเวิร์ต (อังกฤษ: culvert) เป็นอุปกรณ์ในการส่งน้ํา ใช้สําหรับให้นําสามารถไหล
ผ่านใต้ถนน ทางรถไฟ หรือตล่ิง ท่อลอดพบได้ในวัสดุหลายชนิดไม่ว่า คอนกรีต เหล็ก พลาสติก 

            ท่อลอด มีรูปร่างและขนาดหลายแบบ ตั้งแต ่วงกลม ส่ีเหล่ียม วงรี คางหมู โดยการใช้งานข้ึนอยู่
กับการออกแบบของปริมาณน้ําที่ต้องการให้ไหลผ่านและหน้าทีก่ารใช้งาน และวัสดุหลักทีใ่ช้คือ คอนกรีต 

เหล็ก และพลาสติก (พีวีซี) หรือมีการใช้ผสมผสานกันระหว่างสองวัสดุเช่น ท่อเหล็กที่มีปลายเป็นคอนกรีต 

           ท่อลอด เป็นอาคารซึ่งสร้างลอดถนนหรือทางรถไฟหรือคลองส่งน้ํา มีลักษณะคล้าย Syphon ส่วน
ที่แตกต่างอยู่ที่ระดับต่างของตัวท่อที่จุดสูงสุดและจุดต่ําสุด ต่างกันไม่มาก บางครั้งตัวท่ออาจวางในระดับ
เลยก็มี การไหลของน้ําที่ผ่านท่อลอดมีลักษณะที่เต็มท่อและไม่เต็มท่อก็ได้ ข้ึนอยู่กับความแตกต่างของ
ปริมาณน้ําที่ไหลผ่านท่อ ดังนั้นแรงดันของน้ําจึงไม่มีความสําคัญในการออกแบบความแข็งแรงของตัวท่อ
นัก นิยมใช้ท่อสําเร็จ (Precast Concrete Pipe) แล้วยาด้วยปูนก่อ หากเป็นท่อที่มีขนาดใหญ่มากจะมีการ
หล่อในที่ก่อสร้าง ท่อลอด (culvert) มักออกแบบให้นําน้ําลอดทางเกวียน ทางถนนหรือ ทางรถไฟ อาจเป็น
ท่อคอนกรีตกลมหรือเหล่ียมก็ได้  (ที่มา : สํานักชลประทานที่ 16  กรมชลประทาน)  

        ท่อคอนกรีตสี่เหลีย่ม ( Box Culvert ) 

            ท่อคอนกรีตสี่เหล่ียม  แบ่งเปน็ 2 ชนิด  คือ                                         

            1. ชนิดใต้ทางเท้า(มอก. 1164-2536)ใช้งานในบริเวณทีม่ีผู้คนสัญจร เช่น  ทางเดินเท้า         
            2. ชนิดใต้ผิวจราจร( มอก. 1166-2536) ใช้งานในบริเวณที่มีรถสัญจร เช่น  กรมทางหลวง 
 

        ขนาดท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ( Box Culvert ) มี 7 ขนาด  คือ                                         

            1. ขนาดภายใน 1.00 x 1.00 x 1.00  ม. หนา 11 ซม. น้ําหนักโดยประมาณ 1,260 กก./ท่อน              

            2. ขนาดภายใน 1.20 x 1.20 x 1.00 ม. หนา 12.5 ซม. น้ําหนักโดยประมาณ 1,700 กก./ท่อน   

            3. ขนาดภายใน 1.50 x 1.50 x 1.00 ม. หนา 15 ซม. น้ําหนกัโดยประมาณ 2,540 กก./ ท่อน 

            4. ขนาดภายใน 1.80 x 1.80 x 1.00  ม. หนา 17.5 ซม. น้ําหนักโดยประมาณ  3,540 กก./ท่อน       
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            5. ขนาดภายใน  2.00 x 2.00 x 1.00 ม. หนา 20 ซม. น้ําหนักโดยประมาณ 4,420 กก./ท่อน    

            6. ขนาดภายใน 2.10 x 2.10 x 1.00 ม. หนา 20 ซม. น้ําหนักโดยประมาณ 4,710 กก./ท่อน 

            7. ขนาดภายใน 2.40 x 2.40 x 1.00 ม. หนา 20 ซม. น้ําหนักโดยประมาณ 5,300 กก./ท่อน 

           ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง ( Tongue and Groove )                                          

             ท่อคอนกรีตอัดแรง เปน็ท่อคอนกรีตสําหรบัระบายน้ําเสีย ตาม อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงงาน 

หรือตามทีต่่างๆขึ้นอยูก่ับความต้องการของหน้างาน   แบ่งเปน็ 5 ชนิด คือ                                         

             1. ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก(คสล.)เหมาะสําหรบังานทีไ่ม่ต้องรบัน้ําหนกัมาก เช่น 

ทางเดินเท้า                                     
             2. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (คสล.) เหมาะสําหรบังานทีม่ีรถยนต์ส่วนบุคคลวิง่ผ่าน          

ซ่ึงไม่ได้รับน้ําหนักมากนัก                                     

             3. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ช้ัน3 ( มอก. 3)  เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เหมาะสําหรบังานทีต่้องรบัน้ําหนักบ้าง โดยส่วนใหญ่ งานราชการ หรือโรงงานขนาดย่อม  

จะเลือกใช้                                     

            4. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ช้ัน2 ( มอก. 2)  เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เหมาะสําหรบังานทีต่้องรบัน้ําหนักมากกว่า มอก. 3  โดยส่วนใหญ่ งานราชการ              
กรมทางหลวง มกัจะเลือกใช้ท่อประเภทนี้                                     
           5. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ช้ัน1(มอก.1)เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

เหมาะสําหรับงานสนามบิน หรืองาน ท่าเรือ(ซ่ึงสถานทีเ่หล่านี้จําต้องรับน้ําหนักมากเปน็พิเศษ                   
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บทที่ 3 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

         การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งงบประมาณในการ
ก่อสร้าง พ.ศ.2560  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ข้ามลําห้วยที่อยู่คนละฝ่ัง ตามวิถีชีวิตประจําวันของชาวบ้าน จากการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียม คสล. ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไปดําเนินการใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ทําให้ต้องการทราบผลของการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยการลงพ้ืนท่ี
เก็บรวบรวมข้อมูลขณะดําเนินการ และดําเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล 

โดย ไม่เจาะจง จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ดําเนินการ ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนเก่ียวข้องกับ
โครงการ นํามาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นการติดตามและ
ประเมินผลเชิงปริมาณ  ซ่ึงได้กําหนดหัวข้อและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

6. การนําเสนอ 
 

1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  คืออําเภอน้ําพอง 
อําเภอกระนวน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ในบริเวณก่อสร้างและพ้ืนที่
ใกล้เคียงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าไปดําเนินการโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

    ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือบริเวณ 

ที่ประชาชนได้รับประโยชน์  จํานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน   134  คน ประกอบด้วย ประชาชนในหมู่บ้าน 

             1. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9  ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง และ ตําบลบ้านฝาง  อําเภอกระนวน  

จังหวัดขอนแก่น   

             2. บ้านหัวบึง  หมู่ที่ 3, 11  ตําบลพังทุย  และบ้านนาเรียง  หมู่ที่ 5,9  ตําบลหนองกุง  อําเภอ  

น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น   

              3. บ้านห้วยทรายขาว  หมูที่่ 7  ตําบลวังเพ่ิม และ บ้านสีชมพู  หมู่ที ่4  ตําบลสีชมพ ู อําเภอ    

สีชมพู  จงัหวัดขอนแก่น   
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยการลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูลจาก ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไป เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4  ส่วน คือ 

               1. ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
               2. ส่วนที่ 2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโครงการ  มี 7  ข้อ 

       3. ส่วนที่ 3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  มี 10  ข้อ 

       3. ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจาก ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไป  โดยใช้แบบสอบถามมีโครงสร้าง  พร้อม
สัมภาษณ์ ผู้นําชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนเกี่ยวข้องใน
โครงการในพ้ืนที่ดําเนินการ ทําการแจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน 

ในส่วนของคําถามปลายปิดและปลายเปิด ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ  ของโครงการ  
 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ลงพ้ืนที่เกบ็รวบรวมข้อมูล เดือน มีนาคม – สิงหาคม  2561 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

      ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ีและร้อยละ การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ีย โดยแบ่งคะแนนค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ  สเกลคําถามมี 5 ระดับ ดังน้ี มากท่ีสุด( 5 ) มาก( 4 )     

ปานกลาง( 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 
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      จากหลักการดังกล่าว   สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ทิพยา 
กิจวิจารณ์ 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 
 

6. การนําเสนอ 

        จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถี่ ร้อยละ เชิงพรรณนา          
ในบทที่ 3  ในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ีและแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ ที่ได้จาก
แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้จะเป็นค่าเฉล่ีย  ร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวมจะแสดงในบทที่ 4  

และรวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงานผู้บริหารและลงใน Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

       จากการติดตามและประเมินโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561  โดยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบไม่
เจาะจง จากผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์จากการ
ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาข้ามลําห้วยทั้งสองฝ่ังลําห้วย  จํานวนทั้งส้ิน  134  คน  ทําการวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด – ต่ําสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยแบ่งผลการประเมิน ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.  ข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

              เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการส่ือความหมาย ได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
          n       แทน   จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
                         x       แทน    ค่าเฉลี่ย (Mean) 

                      S.D     แทน    ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

4.2  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 

      ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1  ข้อมูลเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ประกอบด้วย เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
          2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean : ( x ) ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D) 

          3. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

         การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ประจําป ีพ.ศ. 2561 จากแบบสอบถามที่ได้รบัคืนมาและทําการวิเคราะห์ จํานวน 134 คน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังน้ี 
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ตารางที่  1    ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

             ชาย  70 52.24

             หญิง  64 47.76

รวม 134 100.00  

2. อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

            ต่ํากว่า 20 ป ี 1 0.75

            21-30 ป ี 9 6.72

            31-40 ป ี 14 10.45

            41-50 ป ี 38 28.36

            51-60 ป ี 49 36.57

            61 ปีข้ึนไป  23 17.16

รวม 134 100.00  

3. สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

            โสด  12 8.95

            สมรส  118 88.06

            หม้าย หรือ หย่าร้าง  4 2.98

รวม 134 100.00  

4. ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

           ประถมศึกษา  94 70.15

           มธัยมศึกษาตอนต้น  20 14.92

           มธัยมศึกษาตอนปลาย  13 9.70

           ปวช./ปวส.  4 2.98

           ปริญญาตร ี 3 2.24

รวม 134 100.00  
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5. อาชีพหลกั จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

            เกษตรกรรม  102 76.12 

            รับจ้างทั่วไป  26 19.40 

            นักเรียนนกัศึกษา  1 0.75 

            ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เอกชน  3 2.24

            องค์กรมหาชน/รัฐวิสาหกิจ  2 1.49

รวม 134 100.00  

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

            ข้ามลําห้วยระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล 70 52.24

            ขนส่งพืชผลทางการเกษตร  41 30.60

            ใช้สัญจรสู่แหล่งเกษตร  18 13.43

            ป้องกันน้ําท่วม 5 3.73

รวม 134 100.00  
           

           จากตารางที่ 1  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเป็นประชาชนทั่วไป จํานวน  134 คน เพศชายมาก
ที่สุด   จํานวน  70  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.24  เพศหญิง จํานวน  64  คน คิดเป็นร้อยละ  47.76  มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี  จํานวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ 36.57  รองลงมาอายุระหว่าง  41-50 ปี  จํานวน  

38  คน   คิดเป็นร้อยละ 28.36  สถานภาพสมรส  จํานวน  118  คน คิดเป็นร้อยละ  88.06  รองลงมา
โสด  จํานวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.95  มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน  94  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  70.15  รองลงมามัธยมศึกษา  จํานวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.92  อาชีพหลักเป็น
เกษตรกรรม จํานวน  102  คน คิดเป็นร้อยละ 76.12 รองลงมารับจ้างทั่วไป จํานวน  26  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  19.40  และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ข้ามลําห้วยระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน 70  คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.24   รองลงมาขนพืชผลทางการเกษตร จํานวน  41  คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 และใช้สัญจร
ข้ามไปมาสู่แหล่งเกษตร  จํานวน  18  คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 
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ตารางที่ 2   ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ   

 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (134 คน) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่า  

S.D. 

ค่าเฉลี่ย
( x ) 

ระดับ

1. ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากโครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียม คสล.ครั้งนี้ ท่านพึงพอใจในระดับใด

88

(65.67) 

43

(32.09) 

1

(0.75) 

2

(1.49) 

- 

(0.00) 
0.583 4.62 

มาก
ที่สุด

2. การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. เป็นการ
จัดการระบายน้ําช่วงฤดูฝน เมื่อมีน้ําท่วมขัง 
ท่านพึงพอใจในระดับใด  

73 

(54.45) 

45 

(33.58) 

12 

(8.95) 

- 

(0.00) 

4 

(2.98) 
0.877 4.37 มาก 

3. การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ทําให้เกิด
ความปลอดภัยในการสัญจรข้าม ไป-มา 
ท่านพึงพอใจในระดับใด 

91 

(67.91) 

37 

(27.61) 

5 

(3.73) 

- 

(0.00) 

1 

(0.75) 
0.632 4.62 

มาก
ที่สุด

4. ลักษณะงานการเกบ็รายละเอียดการดํา
เนินงานของผู้รับจ้างท่านพึงพอใจใน     

ระดับใด 

57 

(42.54) 

45 

(33.58) 

21 

(15.67) 

6 

(4.48) 

5 

(3.73) 
1.045 4.07 มาก 

5. การประชาสัมพันธ์งานโครงการก่อสร้าง
ของ อบจ.ขอนแก่น ท่านพึงพอใจในระดับใด

71

(52.98) 

54

(40.30) 

9

(6.72) 

-

(0.00) 

- 

(0.00) 
0.619 4.46 มาก 

6. การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ทําให้เกิด
โครงข่ายคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน/

ตําบล ท่านพึงพอใจในระดับใด 

90 

(67.16) 

37 

(27.61) 

7 

(5.22) 

- 

(0.00) 

- 

(0.00) 
0.583 4.62 

มาก
ที่สุด

7. ลดระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง 
ประหยัดเวลาทําให้สะดวกรวดเร็ว ท่านพึง
พอใจในระดับใด 

87 

(64.92) 

42 

(31.34) 

5 

(3.73) 

- 

(0.00) 

- 

(0.00) 
0.559 4.61 

มาก
ที่สุด

8. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างในครั้งนี้ ได้
มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทาน  

67

(50.00) 

52

(38.81) 

15

(11.19) 

-

(0.00) 

- 

(0.00) 
0.679 4.39 มาก 
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หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (134 คน) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย
น้อย
ที่สุด 

ค่า  

S.D. 

ค่าเฉลี่ย
( x ) 

ระดับ

9. โครงการนี้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนที่สัญจร
ไปมา ท่านพึงพอใจในระดับใด 

89 

(66.42) 

40 

(29.85) 

5 

(3.73) 

- 

(0.00) 

- 

(0.00) 
0.555 4.63 

มาก
ที่สุด

10. ภาพรวมทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง
ในครั้งนี้ ท่านพึงพอใจในระดับใด 

61

(45.52) 

63

(47.01) 

10

(7.46) 

-

(0.00) 

- 

(0.00) 
0.620 4.38 มาก

รวม 0.714 4.48 มาก
 

          จากตารางที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x )=4.48,S.D.=0.714) หรือคิดเป็น
ร้อยละความพึงพอใจ  89.60  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5  อันดับ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนมาก
ที่สุด  อันดับแรก คือ  เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน  และประชาชนที่ใช้
สัญจรไปมา มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.63,S.D.=0.555) มากที่สุดอันดับที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ครั้งนี้  มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.62,S.D.=0.583)  มากที่สุดอันดับที่ 3  การก่อสร้างท่อ
เหล่ียม คสล.ทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.62,S.D.=0.583)

มากท่ีสุดอันดับที่ 4  การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ทําให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรข้าม ไป-มา       
มีค่าเฉลี่ย ( x )=4.62,S.D.=0.632) มากที่สุดอันดับที่ 5  ลดระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง ประหยัดเวลา
ทําให้สะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.61,S.D.=0.559) และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ลักษณะ
งานการเก็บรายละเอียดการดําเนินงานของผู้รับจ้าง มีค่าเฉล่ีย ( x )=4.07,S.D.=1.045) แต่ความพึงพอใจ
ยังอยู่ในระดับมาก   

     สรุปได้ว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกือบทั้งหมด โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น มากท่ีสุด 

จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77.40 ระดับมาก จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 ระดับปานกลาง 
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 
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ตารางที่ 3   การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการ   

 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (134 คน) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย
น้อย
ที่สุด 

ค่า  

S.D. 

ค่าเฉลี่ย
( x ) 

ระดับ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

65

(48.51) 

58

(43.28) 

11

(8.21) 

-

(0.00) 

- 

(0.00) 
0.636 4.40 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วม
รับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

59

(44.03) 

63

(47.02) 

11

(8.21) 

1

(0.75) 

- 

(0.00) 
0.659 4.34 มาก 

3. มีการรายงานผลจากการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

60

(44.78) 

60

(44.78) 

13

(9.70) 

-

(0.00) 

1 

(0.75) 
0.710 4.33 มาก 

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

68 

(50.75) 

48 

(35.82) 

17 

(12.69) 

- 

(0.00) 

1 

(0.75) 
0.757 4.36 มาก 

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

72

(53.73) 

51

(38.06) 

9

(6.72) 

2

(1.49) 

- 

(0.00) 
0.686 4.44 มาก 

6. โครงการนี้คุ้มค่ากับงบประมาณทีไ่ด้รบั 
81

(60.45) 

42

(31.34) 

9

(6.72) 

2

(1.49) 

- 

(0.00) 
0.688 4.51 

มาก
ที่สุด

7. โครงการนี้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและแก้ไขปญัหาได้อย่างรวดเร็ว 

85

(63.43) 

43

(32.09) 

5

(3.73) 

1

(0.75) 

- 

(0.00) 
0.602 4.58 

มาก
ที่สุด

รวม 0.684 4.42 มาก
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           จากตารางท่ี 3  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x )=4.42,S.D.=0.684)หรือคิดเป็น
ร้อยละ 88.40  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  5  อันดับ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด  

เป็น อันดับแรก คือ โครงการน้ีตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว          
มีค่าเฉลี่ย( x )=4.58,S.D.=0.602) มากที่สุดอันดับที่  2 โครงการนี้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ  มีค่าเฉล่ีย
( x )=4.51,S.D.=0.688) อันดับที่ 3  มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x )=4.44,S.D.=0.688)  อันดับที่ 5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาขนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย( x )=4.40,S.D.=0.636) อันดับที่ 5  มีความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x )=

4.36,S.D.=0.757) และระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ มีการรายงานผลจากการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย( x )=4.34,S.D.=0.659)แต่การมีส่วนร่วมยังอยู่ในระดับมาก   

    สรุปได้ว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ส่วนใหญ่ส่วนร่วมเกือบทั้งหมด โดยแบ่งระดับการมีส่วนร่วมออกเป็น มากที่สุด จํานวน  70  คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.00  ระดับมาก จํานวน  52  คน  คิดเป็นร้อยละ 52.14  ระดับปานกลาง จํานวน 11 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.71    
 

 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น 

       ผลการติดตามและประเมินผลพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน
โครงการ จากโครงการ จํานวน  3  แห่ง ดังนี้ 

1. การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ข้ามลําห้วยเสียว บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9  ตําบลบัวเงิน อําเภอ   

น้ําพอง–ตําบลบ้านฝาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 และโครงการ
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยเสียวบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9  ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง – ตําบลหัวนา
คํา อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงโครงการดังกล่าวดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  จากการลงพ้ืนที่  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก เพราะเป็นความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ประเภท 2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 
2.10 เมตร สูง 210  เมตร  ยาว 4  เมตร  ขนาดเท่ากันทั้ง 2 แห่ง รถยนต์ รถอีแต๋น หรือรถไถนาเดินตาม
สามารถขับผ่านไปมาได้ ผู้ที่ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด คือชาวบ้านหมู่บ้านโคกใหญ่ และหมู่บ้านใกล้เคียง  
ในเขตพ้ืนตําบลบัวเงิน  อําเภอน้ําพอง  และ ตําบลบ้านฝาง, ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน  ได้ใช้สัญจร
ข้ามไป มา ทั้งสองฝ่ังลําห้วย  ดังคํากล่าวของนายเสนีย์  หงส์ทอง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9  ตําบล
บัวเงิน  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  “สภาพของโครงการก่อนดําเนินการก่อสร้างเป็นลํา
ห้วยไม่มีสะพานข้าม   ช่วงฤดูแล้งน้ําลดประชาชนสามารถเดินข้ามไปมาได้ แต่ในช่วงฤดูฝนน้ํามาก         

ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้เดินทางข้ามไปมาระหว่าง 2 อําเภอได้  แต่จะเดินทางอ้อมไปอีกระยะทางประมาณ  
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7-8  กิโลเมตร ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก หลังจากโครงการน้ีดําเนินแล้วเสร็จ  สามารถลดระยะทาง
ในการเดินทางประมาณ  3-4  กิโลเมตร  เป็นเส้นทางเช่ือมระหว่างตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง–ตําบล     

บ้านฝาง  อําเภอกระนวน  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางลัดที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา 
ระยะทางจะใกล้กว่าเดินทางไปถนนเส้นหลัก  และยังเป็นเส้นทางที่ใช้ขนพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย 

มัน ข้าว ยางพารา เป็นต้น  และขนพืชผลออกขายสู่ตลาดในเมืองได้สะดวกยิ่งข้ึน” โครงการดังกล่าว 
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปน็ร้อยละ 89.60  เพราะประชาชนได้รับประโยชน์ 

2. การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ข้ามลําห้วยเสียว บ้านหัวบึง  หมู่ที่ 3, 11  ตําบลพังทุย-    

บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5, 9 ตําบลหนองกุง  อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น งบประมาณประจําปี พ.ศ.2560 

ผู้รับจ้าง คือ หจก. ดีอาร์บี จํากัด รายละเอียดของโครงการเป็นการก่อสร้างท่อเหล่ียม ชนิด  6  ช่องทาง 
ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร  ยาว  4  เมตร งบประมาณก่อสร้าง 1,200,000.-บาท  จากการลงพื้นที่ 
พบว่า โครงการยังไม่ได้ดําเนินการ เพราะผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการตามโครงการดังกล่าวได้          

ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่   สภาพลําห้วยเสียวมีกระแสน้ําไหลแรงมาก ตล่ิงโดนน้ํา
เซาะเป็นวงกว้าง  มีกองดินสูงที่ผู้รับจ้างนํามากองทิ้งไว้บริเวณก่อสร้าง  มีการก่อสร้างที่พักคนงานมีสภาพ
ร้างเหลือแต่โครง วัสดุอุปกรณ์ผู้รับจ้างขนกลับหมด  จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน คือนายดํารง  สุริยะ 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 และ นายสุทธินันท์  ดาหาร  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตําบลพังทุย 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า “ โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมข้ามลําห้วยเสียว ขนาด 6 

ช่องทาง ชาวบ้านยังมีความต้องการมาก ถ้าก่อสร้างเสร็จชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากโครงการน้ี 

ช่วงแรกๆ ผู้รับจ้างดําเนินการขนวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเริ่มดําเนินการ  โดยก่อสร้างที่พักสําหรับคนงาน  ผู้รับ
จ้าง จ้างรถขนดินให้มาลงโดยการประสานงานกับชาวบ้านขนดินมากอง ไว้ประมาณ  30 รถ และมีการ
ว่าจ้างรถแม็คโครมาขุดดิน เพ่ือกั้นน้ําในลําห้วย แต่ก็ทานกระแสน้ําไม่ได้กระแสน้ําพัดพังไป 3 ครั้ง ทําให้
ผู้รับจ้างหยุดงานยาว   สําหรับคนงานผู้รับจ้างนํามาจากจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดเพชรบุรี มาพักเพ่ือรอ
ทํางาน  ชาวบ้านจะเข้ามาดูแลตลอดคนงาน  แต่ผู้รับจ้างก็ไม่เข้ามาทํางาน คนงานทนไม่ไหวพากันทยอย
กลับบ้านกันหมด  ถ้าโครงการนี้ดําเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้ประโยชน์มาก รถยนต์ รถอีแต๋น หรือ
รถไถนาเดินตามสามารถขับผ่านไปมาได้ จะเป็นเส้นทางลัดไปบ้านหนองลาด ตําบลหนองกุง อําเภอ       

น้ําพอง  ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร ซ่ึงชาวบ้านจะใช้เส้นทางน้ีประจํา ในเมื่อโครงการไม่ได้
ดําเนินการ ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์ ความพึงพอใจของประชาชนก็น้อยตาม“ 

 จากการที่ ผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการตามโครงการได้  ช่างควบคุมงานพร้อมทั้ง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ได้ทําหนังสือแจ้งผู้รับจ้างไปแล้วทั้งหมด 12 ฉบับ รวมทั้งแจ้งยินยอมเสีย
ค่าปรับของห้างฯ จนส้ินสุดสัญญาจ้าง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทําหนังสือขอบอกเลิก
สัญญาจ้าง พร้อมริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และแจ้งข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบฯ  
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3. การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยทรายขาว บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7  

ตําบลวังเพ่ิม – สีชมพู  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณประจําปี  พ.ศ. 2560 ผู้รับจ้าง       
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟุ้งคอนกรีต งบประมาณ 475,000.-บาท รายละเอียดโครงการเป็นการก่อสร้างท่อ
เหล่ียม ชนิด  3  ช่อง  ขนาดกว้าง  2.70  เมตร  สูง  2.70  เมตร  ยาว  4  เมตร  งบประมาณ   

475,000.-บาท  จากการลงพื้นที่  พบว่า  โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ  ผู้รับจ้างเข้าไปดําเนินงาน
ตามโครงการ ขนวัสดุอุปกรณ์เข้าไปไว้สถานที่ก่อสร้างพร้อมที่จะดําเนินการ แต่เนื่องจากน้ําในลําห้วยเสียว
มีกระแสน้ําไหลแรง มากทําให้คันดินที่ทําคันคูกั้นน้ําไว้ขาด ถึงแม้ว่าทําทางน้ําเบี่ยงออกจากลําห้วยที่จะ
ก่อสร้าง กระแสน้ํายังไหลแรง ซ่ึงเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนทําให้ฝนตกทุกวัน (ลงพ้ืนที่เดือน กรกฎาคม 2561)  

ผู้รับจ้างได้ทําคันคูดินกั้นลําห้วย 3  ครั้ง โดนกระแสน้ําพัดขาดทุกครั้ง จากการสอบถาม นายฉลอง  
ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านสีชมพู  หมู่ที่ 4  ตําบลสีชมพู  อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า “ สภาพเดิมเป็น
สะพานไม้ ชาวบ้านช่วยกันทําเอง พอใช้เดินข้ามลําห้วยช่วงฤดูฝนได้ไม่คงทนถาวร  ในช่วงฤดูแล้งน้ําลด
ชาวบ้านทั้งสองฝ่ังสามารถเดินข้ามไปมาได้  โครงการดังกล่าว ผู้รับจ้างเข้ามาดําเนินการล่าช้ากว่ากําหนด 

ผู้รับจ้างได้ขนวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ไม้แบบ ทราย มาไว้บริเวณก่อสร้าง เนื่องจากเข้าสู่
ช่วงฤดูฝน น้ํามาก ผู้รับจ้างเริ่มดําเนินการโดยนํากระสอบทรายมาวางซ้อนกันเพ่ือทําคันคูกั้นน้ํา ทําคันคู
กั้นน้ํา 3 ครั้ง ทานกระแสน้ําไม่ได้พังทุกครั้ง “   

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวครบกําหนดส้ินสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซ่ึงผู้รับจ้างยังชะลองานไม่เข้าดําเนินการต่อ เนื่องจากลําห้วยมี
กระแสน้ําแรงไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ จะต้องรอให้น้ําลดลงก่อน    
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บทที่ 5 

สรุปการติดตามและประเมินผล 

      การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2561 ดําเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล มีนาคม – สิงหาคม  พ.ศ. 2561 เป็นการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ได้ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่
ดําเนินการจริงและทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการติดตาม ดังนี้ 

1. วัตถปุระสงค์ 

    2. สรุปผลการติดตาม 

    3. ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    1. เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการ 
    2. เพื่อทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มค่า ของโครงการ 
             3. เพื่อทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
             4. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
   

 5.2 สรปุผลการติดตามและประเมินผล 

     การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2561  เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึง
พอใจ  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ  การดําเนินการก่อสร้างท่อ
เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยทําการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับผู้นําชุมชน  

ประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยไม่เจาะจง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดําเนินการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด
และปลายปิด ประกอบด้วย 3 ส่วน 

  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ส่วนที่ 2  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

           ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
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     สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

           1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล   

       ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  134 คน เพศชายมากที่สุด จํานวน 70 คน เพศหญิง จํานวน  

64  คน  มีอายุระหว่าง 51-60 ปี  จํานวน  49  คน  รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี  จํานวน  38  คน  

สถานภาพสมรส  จํานวน 118 คน รองลงมาโสด จํานวน 12 คน มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน  

94  คน รองลงมามัธยมศึกษา จํานวน 20 คน  อาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม จํานวน 102 คน รองลงมา
รับจ้างทั่วไป จํานวน  26  คน  และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ข้ามลําห้วยระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล 

จํานวน 70  คน รองลงมาขนพืชผลทางการเกษตร จํานวน  41  คน และใช้สัญจรข้ามไปมาสู่แหล่งเกษตร 
จํานวน 18 คน  

            2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ  พบว่า  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการน้ีตั้งแต่ข้ันตอนเสนอโครงการ เป็น โครงการที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางข้ามลําห้วย 

จําเป็นต้องเดินทางไปประกอบอาชีพ หรือใช้สัญจรไปมาในการทําการเกษตร  โครงการแล้วเสร็จมีความ
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ  มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และยังมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาขนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ในข้ันตอนอ่ืนๆ มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์กับโครงการประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ดูแล ติดตามความก้าวหน้าของงาน
โครงการ   มีความโปร่งในและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

พร้อมรับทราบการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม   

   สรุปได้ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ในการแก้ไขปัญหา เข้ามามี
ส่วนร่วมในการริเริ่ม ร่วมกําหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบ      

ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ  อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนทุกรูปแบบในพ้ืนที่
ที่ดําเนินงาน ประชาชนเป็นจุดสําคัญที่สุด ทําให้ระดับผลมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 88.40   

    3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในการใช้เส้นทางสัญจรไปมาข้ามลําห้วย  ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ
ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ครั้งนี้  การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมเช่ือมระหว่าง
หมู่ บ้าน /ตําบล  การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ทําให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรข้ามไป-มา             
ลดระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง ประหยัดเวลาทําให้สะดวกรวดเร็ว ลักษณะงานการเก็บรายละเอียด
การดําเนินงานของผู้รับจ้าง  
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     สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการ ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากโครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.60   

         ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขต
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2560  ซ่ึงความ
เหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างความเหมาะสม  ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจน
ปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
               1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในเขต
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น พบว่าก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะทําการสํารวจ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  มีการประชุมชาวบ้านเพื่อลงมติ เสนอความต้องการผ่าน อปท.       

ในพ้ืนที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทําเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป ในการสํารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนมากจะดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก  ในการก่อสร้างท่อเหล่ียม ความกว้าง ยาว ของลําห้วย 

แต่ละแห่งไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับสภาพของลําห้วยในแต่ละพ้ืนที่ จากข้ันตอนการดําเนินการสํารวจ           

การจัดสรรงบประมาณ จนถึงข้ันดําเนินการ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชนในพ้ืนที่ให้
ได้รับประโยชน์มากที่สุด  

  ทั้งนี้  กล่าวได้ว่า  การเลือกพ้ืนที่ดําเนินการจําเปน็ต้องเลือกพ้ืนที่ทีไ่ม่มีปัญหาในที่ดินของ
ชาวบ้านหรือบริเวณใกล้เคียง เป็นลําห้วยสาธารณะประโยชน์ทีใ่ช้ร่วมกันหลายหมู่บ้านและจะต้องเป็น
โครงการที่แก้ไขปัญหาให้กบัชาวบ้านอย่างแท้จริง  
               2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น การก่อสร้างท่อเหล่ียม 

ตลอดจนตั้งงบประมาณในการปรับปรุงไว้ ในกรณีที่ท่อมีความชํารุด จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน  งบประมาณ
แต่ละโครงการไม่เท่ากัน ความกว้าง ความยาว และความหนา  ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การประมาณการระยะเวลา ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากอายุการ
ใช้งาน ความคงทนได้มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็นตัวเงิน แต่เป็นการวัดช่วงเวลาที่โครงการจะเกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ซ่ึงอายุการใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความ
คุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้
ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ในมุมของการใช้ประโยชน์ ความมั่นคง อายุการใช้งานโครงการ 
สามารถใช้ประโยชน์ได้ การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน  
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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณา
ผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการในระยะยาว 
     ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ความคุ้มค่ากับงบประมาณ เนื่องจากโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมครั้งน้ี
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จจึงมีความคุ้มค่ากับงบประมาณ ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความพึงพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานมากทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม   

   3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่า
การดําเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยมแต่ละแห่งประชาชนมีส่วนร่วมในหลายๆ ด้าน ซ่ึงเป็นความต้องการของ
คนในชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนได้ และการก่อสร้างท่อเหล่ียมเป็นเส้นทางที่เป็นข้าม 

ลําห้วยที่เช่ือมต่อได้หลายเส้นทาง ระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด จะเห็นได้ว่าประชาชนในเขต
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นเส้นทางเศรษฐกิจให้กับ
ประชาชนใช้ประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อประสานงานในการทําธุรกิจด้านต่างๆ  

              ทั้งนี้กล่าวได้ว่า ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบัจากโครงการมีหลายด้านประกอบด้วย ด้านการ
คมนาคมขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต  ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจะ
เห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมากสําหรบัโครงการที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จ  โครงการที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จประชาชนมีความพึงพอใจน้อยมาก เพราะไม่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ  
              การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้  ได้ข้อค้นพบ คือ การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น  ส่วนมากเป็นเส้นทางไปสู่แหล่งเกษตรของชาวบ้าน ต้องข้ามลําห้วย รถยนต์สามารถวิง่
ข้ามไปมาได้ ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็วขึ้น ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บ้านโคกใหญ ่หมู ่9          

เป็นโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จซ่ึงทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้  แต่สําหรับโครงการที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ยงัไม่สามารถแก้ไขปญัหาให้กับ
ประชาชนได้ ทําให้เสียงบประมาณที่ดําเนินการก่อสร้าง ระยะเวลา ข้ันตอน ทําให้ไม่คุ้มค่ากบังบประมาณ
ในการดําเนินงานโครงการของแต่ละโครงการในแต่ละป ี

 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

           1. ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช้ 
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น           

ยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน ในการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ําไว้อุปโภค-บริโภค การขุด
ลอกลําห้วยช่วงระบายน้ําในช่วงฤดูฝนน้ําจะมีปริมาณมาก พอถึงฤดูแล้งชาวบ้าน ประสบปัญหาขาดแคลน
แหล่งน้ําในการทําการเกษตร ปลูกพืช เล้ียงสัตว์ 
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               1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง และเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม รวมท้ังก่อสร้างสะพาน 

หรือท่อเหลี่ยม ใช้ในการสัญจรไปมาข้ามลําห้วย และยังแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําล้นตล่ิงในพ้ืนที่รอบๆ สอง
ฝั่งลําห้วย  

       2. ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในครั้งต่อไป 

                  1)  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น              

ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หรือถนนสําหรับน้ําล้นผ่านให้ครอบคลุม      

ทุกอําเภอ  ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีลําห้วย หรือมีการขุดลอกลําห้วยใหม่ และควรจัดสรรงบประมาณ       

ในการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย 

       2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน  เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การ
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นต่อไป 
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          งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2561 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น:  แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2559 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น:  แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

            กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2561 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพตดิตามโครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล.ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.2561 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. บานโคกใหญ ม.9 ต.บัวเงิน 

        อ.น้ําพอง-ต.หัวนาคํา อ.กระนวน    จ.ขอนแกน (1) 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                

             

                กอสรางทอเหลี่ยม คสล. บานโคกใหญ ม.9  

ต.บัวเงิน             อ.น้ําพอง-ต.หัวนาคํา อ.กระนวน  จ.ขอนแกน (1) 

 

                     

 

 

 

 

                       กอสรางทอเหลี่ยม คสล. บานโคกใหญ ม.9  

                     ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง-ต.หัวนาคํา อ.กระนวน  จ.ขอนแกน (1) 

 



กอสรางทอเหลี่ยม คสล. บานโคกใหญ ม.9 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง-ต.บานฝาง อ.กระนวน  จ.ขอนแกน (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. บานโคกใหญ ม.9 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง- 

ต.บานฝาง  อ.กระนวน จ.ขอนแกน (2) 

 
 
 

 

 

 

  

 

      กอสรางทอเหลี่ยม คสล. บานโคกใหญ ม.9 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง- 

                               ต.บานฝาง อ.กระนวน     จ.ขอนแกน (2) 



กอสรางทอเหลี่ยม คสล.บานหัวบงึ ม.3,11 ต.พังทุย-บานนาเรยีง ม.5,9 ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             (ผูรับจางละท้ิงงานไมดําเนินการตอ) 



   กอสรางทอเหลีย่ม คสล. บานหวยทรายขาว ม.7  ต.วังเพิ่ม – ต. สชีมพู อ. สชีมพู  จ.ขอนแกน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         อยูระหวางดําเนินการ 



การติดตามและประเมินผลโครงการกอสรางทอเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
ประจําป พ.ศ. 2561  

 

1. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญท่ีมีภารกิจสําคัญ ใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินจังหวัดขอนแกน และพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใหมีบริการสาธารณะท่ีเปนประโยชนแกคนในทองถ่ิน และประเทศชาติโดยรวมเปนไป
ตามพระราชบัญญัติฯ ใหมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะ ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินใหมี
ความเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึน กอปรกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 ขอ 29 กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

        การตรวจติดตามและประเมินผล โครงการ  มีความสําคัญ ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารไดตัดสินใจพิจารณาโครงการ เพ่ือนําผลการประเมินมาใชเปนเครื่องมือ
และแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของ หนวยงาน การดําเนินงานโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตั้งแตเริ่มตนการดําเนินการ ระหวางดําเนินการและหลังดําเนินการ 
การจัดทําโครงการจะไดรับความสนใจหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการดําเนินงานตลอดจนการติดตามและประเมินผล
โครงการ  ดังนั้น  ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ จึงไดจัดทําโครงการ
ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามโครงการดังกลาว  
2. วัตถุประสงคของโครงการ  

  1. เพ่ือทราบความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานโครงการ  
  2. เพ่ือทราบผลกระทบ ประโยชน ความคุมคา ของโครงการ 
  3. เพ่ือทราบถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
  4. เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

 3. เปาหมาย 

    กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ประกอบดวย ผูนําชุมชน ประชาชนท่ัวไป  ผูมีสวนเก่ียวของ           
หรือผูท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ  
   

4. สถานท่ีดําเนินการ 
     4.1 บานโคกใหญ หมูท่ี 9 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง และ ตําบลบานฝาง อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน   
               4.2 บานหัวบึง หมูท่ี 3, 11 ตําบลพังทุย  และบานนาเรียง หมูท่ี 5,9 ตําบลหนองกุง  อําเภอน้ําพอง  
จังหวัดขอนแกน   
               4.3  บานหวยทรายขาว  หมูท่ี 7  ตําบลวังเพ่ิม และตําบลสีชมพู  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน  
 

5. งบประมาณ    
              ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2561  หมวด     
คาใชสอย หนา 61  ขอ 7  ประเภทคาใชจายโครงการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ตั้งไว 400,000.-บาท ใชไป  208,000.- บาท ขออนุมัติครั้งนี้ 30,000 .-บาท( สามหม่ืน-       
บาทถวน) ตามรายละเอียดดังนี้  

                                                                                                     /1. คาถายเอกสาร............ 







 

 
        

 

แบบสอบถามโครงการกอสรางทอเหล่ียม คสล. ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  
ประจําป พ.ศ. 2561 

------------------------------------------ 
คําช้ีแจง  ใหทานทําเครื่องหมาย   ลงในแบบสอบถาม  พรอมกับกรอกรายละเอียดตามความเปนจริง 

             แบบสอบถามมี  3  สวน  ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1.   เพศ        ชาย    หญิง 
2.   อายุ                  ต่ํากวา  20  ป    21 – 30  ป           31 - 40 ป      
                             41 – 50 ป        51 – 60 ป             61  ปข้ึนไป 
3. สถานภาพ            โสด                 สมรส                   หมาย หรือ อยาราง 
4. ระดับการศึกษา     ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนตน     มัธยมศึกษาตอนปลาย       
                          ปวช./ปวส.     ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี   อ่ืนๆ ระบุ)....................... 
5.  อาชีพหลัก  เกษตรกรรม   รับจางท่ัวไป   นักเรียนนักศึกษา   ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/เอกชน 

 องคกรมหาชน/รัฐวิสาหกิจ        รับราชการ            อ่ืน ๆ ระบุ……………. 
6. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ขามลําหวยระหวางหมูบาน/ตําบล  ขับข่ีรถสวนตัว 
                         ขนสงพืชผลทางการเกษตร    ใชสัญจรสูแหลงเกษตร    ปองกันน้ําทวม 

 

สวนท่ี 2     การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารโครงการ                                               
    

ลําดับท่ี การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารโครงการ 

ระดับการมีสวนรวม 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด
(1) 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม      

2  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม      

3 มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม       

4 
มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

     

5 มีสวนรวมในการรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

6 โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ      

7 
โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยาง
รวดเร็ว 
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 สวนท่ี 3  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของโครงการ 

ลําดับท่ี ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

นอย
(2) 

นอย
ท่ีสุด
(1) 

1 
ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล.ครั้งนี้          
ทานพึงพอใจในระดับใด 

     

2 
การกอสรางทอเหลี่ยม คสล. เปนการจัดการระบายน้ําชวงฤดูฝน       
เม่ือมีน้ําทวมขัง  ทานพึงพอใจในระดับใด  

     

3 
การกอสรางทอเหลี่ยม คสล.ทําใหเกิดความปลอดภัยในการสัญจรขาม 
ไป-มา ทานพึงพอใจในระดับใด 

     

4 
ลักษณะงานการเก็บรายละเอียด การดําเนินงานของผูรับจาง ทานพึง
พอใจในระดบัใด 

     

5 
การประชาสัมพันธงานโครงการกอสรางของ อบจ. ขอนแกน ทานพึง
พอใจในระดับใด 

     

6 
การกอสรางทอเหลี่ยม คสล.ทําใหเกิดโครงขายคมนาคมเชื่อมระหวาง
หมูบาน/ตําบล  ทานพึงพอใจในระดับใด 

     

7 
ลดระยะเวลาในการเดินทางนอยลง ประหยัดเวลาทําใหสะดวกรวดเร็ว 
ทานพึงพอใจในระดับใด 

     

8 
 วัสดุท่ีใชในการกอสรางในครั้งนี้ ไดมาตรฐานมีความแข็งแรงทนทาน          
 เหมาะสมกับงบประมาณ  ทานพึงพอใจในระดับใด 

     

9 
โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนในหมูบาน และประชาชน
ท่ีสัญจรไปมา  ทานพึงพอใจในระดับใด 

     

10 
ภาพรวมท้ังหมดของโครงการกอสรางในครั้งนี้  ทานพึงพอใจในระดับใด 

 
     

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ......................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………. .............................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือ  
       ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โทร. 0 4323 6793 



สรุปผลแบบสอบถาม 

โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน  ประจําป 2561 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

             ชาย  70 52.24 

             หญงิ  64 47.76 

รวม 134 100.00  

2. อายุ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

            ตํ่ากวา 20 ป  1 0.75 

            21-30 ป  9 6.72 

            31-40 ป  14 10.45 

            41-50 ป  38 28.36 

            51-60 ป  49 36.57 

            61 ปขึ้นไป  23 17.16 

รวม 134 100.00  

3. สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

            โสด  12 8.95 

            สมรส  118 88.06 

            หมาย หรือ หยาราง  4 2.98 

รวม 134 100.00  

4. ระดับการศกึษา จํานวน (คน) รอยละ (%) 

           ประถมศึกษา  94 70.15 

           มัธยมศึกษาตอนตน  20 14.92 

           มัธยมศึกษาตอนปลาย  13 9.70 

           ปวช./ปวส.  4 2.98 

           ปริญญาตรี  3 2.24 

รวม 134 100.00  

5. อาชพีหลัก จํานวน (คน) รอยละ (%) 

            เกษตรกรรม  102 76.12 

            รับจางท่ัวไป  26 19.40 

            นักเรียนนักศึกษา  1 0.75 

            ธุรกจิสวนตัว/คาขาย/เอกชน  3 2.24 

            องคกรมหาชน/รัฐวิสาหกจิ  2 1.49 

รวม 134 100.00  



6. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน (คน) รอยละ (%) 

            ขามลําหวยระหวางหมูบาน/ตําบล  70 52.24 

            ขนสงพชืผลทางการเกษตร  41 30.60 

            ใชสัญจรสูแหลงเกษตร  18 13.43 

            ปองกันน้ําทวม  5 3.73 

รวม 134 100.00  

สวนท่ี 2   การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบริหารโครงการ   

 

หัวขอ 

ระดับความพงึพอใจ (134) 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

คา 

S.D. 

คาเฉลี่ย    

( x ) 
ระดับ 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมใน

โครงการ/กจิกรรม 

65 

(48.51)  

58 

(43.28)  

11 

(8.21)  

- 

(0.00)  

- 

(0.00)  
0.636  4.40  มาก  

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรู

ขาวสารของโครงการ/กจิกรรม 

59 

(44.03)  

63 

(47.02)  

11 

(8.21)  

1 

(0.75)  

- 

(0.00)  
0.659  4.34  มาก  

3. มกีารรายงานผลจากการตดิตามผลการดําเนนิ

โครงการ/กจิกรรม 

60 

(44.78)  

60 

(44.78)  

13 

(9.70)  

- 

(0.00)  

1 

(0.75)  
0.710  4.33  มาก  

4. มคีวามโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 

68 

(50.75)  

48 

(35.82)  

17 

(12.69)  

- 

(0.00)  

1 

(0.75)  
0.757  4.36  มาก  

5. มสีวนรวมในการรับประโยชนจากการดําเนิน

โครงการ/กจิกรรม 

72 

(53.73)  

51 

(38.06)  

9 

(6.72)  

2 

(1.49)  

- 

(0.00)  
0.686  4.44  มาก  

6. โครงการนี้คุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 
81 

(60.45)  

42 

(31.34)  

9 

(6.72)  

2 

(1.49)  

- 

(0.00)  
0.688  4.51  

มาก

ท่ีสุด  

7. โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชน

และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

85 

(63.43)  

43 

(32.09)  

5 

(3.73)  

1 

(0.75)  

- 

(0.00)  
0.602  4.58  

มาก

ท่ีสุด  

รวม 0.684  4.42  มาก  

 

 

 



สวนท่ี 3   ความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานของโครงการ   

 

หัวขอ 

ระดับความพงึพอใจ (134) 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

คา 

S.D. 

คาเฉลี่ย    

( x ) 
ระดับ 

1. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการกอสรางทอเหลี่ยม 

คสล.คร้ังน้ี ทานพงึพอใจในระดับใด 

88 

(65.67)  

43 

(32.09)  

1 

(0.75)  

2 

(1.49)  

- 

(0.00)  
0.583  4.62  

มาก

ท่ีสุด  

2. การกอสรางทอเหลี่ยม คสล. เปนการจัดการ

ระบายนํ้าชวงฤดูฝน เมื่อมนํ้ีาทวมขัง ทานพงึพอใจ

ในระดับใด  

73 

(54.45)  

45 

(33.58)  

12 

(8.95)  

- 

(0.00)  

4 

(2.98)  
0.877  4.37  มาก  

3. การกอสรางทอเหลี่ยม คสล.ทําใหเกดิความ

ปลอดภัยในการสัญจรขาม ไป-มา ทานพงึพอใจใน

ระดับใด 

91 

(67.91)  

37 

(27.61)  

5 

(3.73)  

- 

(0.00)  

1 

(0.75)  
0.632  4.62  

มาก

ท่ีสุด  

4. ลักษณะงานการเกบ็รายละเอียดการดํา เนนิงาน

ของผูรับจาง ทานพงึพอใจในระดับใด 

57 

(42.54)  

45 

(33.58)  

21 

(15.67)  

6 

(4.48)  

5 

(3.73)  
1.045  4.07  มาก  

5. การประชาสัมพันธงานโครงการกอสรางของ 

อบจ. ขอนแกน ทานพงึพอใจในระดับใด 

71 

(52.98)  

54 

(40.30)  

9 

(6.72)  

- 

(0.00)  

- 

(0.00)  
0.619  4.46  มาก  

6. การกอสรางทอเหลี่ยม คสล.ทําใหเกดิโครงขาย

คมนาคมเชื่อมระหวางหมูบาน/ตําบล ทานพงึพอใจ

ในระดับใด 

90 

(67.16)  

37 

(27.61)  

7 

(5.22)  

- 

(0.00)  

- 

(0.00)  
0.583  4.62  

มาก

ท่ีสุด  

7. ลดระยะเวลาในการเดนิทางนอยลง 

ประหยัดเวลาทําใหสะดวกรวดเร็ว ทานพงึพอใจใน

ระดับใด 

87 

(64.92)  

42 

(31.34)  

5 

(3.73)  

- 

(0.00)  

- 

(0.00)  
0.559  4.61  

มาก

ท่ีสุด  

8. วัสดุท่ีใชในการกอสรางในคร้ังน้ี ไดมาตรฐานมี

ความแข็งแรงทนทาน  

67 

(50.00)  

52 

(38.81)  

15 

(11.19)  

- 

(0.00)  

- 

(0.00)  
0.679  4.39  มาก  

9. โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชน

ในหมูบาน และประชาชนท่ีสัญจรไปมา ทานพงึ

พอใจในระดับใด 

89 

(66.42)  

40 

(29.85)  

5 

(3.73)  

- 

(0.00)  

- 

(0.00)  
0.555  4.63  

มาก

ท่ีสุด  

10. ภาพรวมท้ังหมดของโครงการกอสรางในคร้ังน้ี 

ทานพงึพอใจในระดับใด 

61 

(45.52)  

63 

(47.01)  

10 

(7.46)  

- 

(0.00)  

- 

(0.00)  
0.620  4.38  มาก  

รวม 0.714  4.48  มาก  



เกณฑการแปลคาระดับความพงึพอใจ  

คาเฉลี่ย แปลคา 

4.51-5.00 มากท่ีสุด 

3.51-4.50 มาก 

2.51-3.50 ปานกลาง 

1.51-2.50 นอย 

1.00-1.50 นอยท่ีสุด 

 



การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล.ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

ประจําปี พ.ศ.2561  

………………………………………………. 
 

                                             คณะที่ปรึกษา 
 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
  

 1. นายสุดใจ  ทุยบึงเนียม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
 2. นายตระกลู  เจริญเช้ือ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น       กรรมการ 
 3. นายประสิทธิ์  ทองแท่งไย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น       กรรมการ 

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

7. โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการ                  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 
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