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คํานํา 

  การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยบอง   
บ้านโพนเพ็ก  หมู่ที่ 7  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ  อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี พ.ศ. 2562  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติงบประมาณต้ังจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2559 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ในการข้ามลําห้วย  เพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเดินทางติดต่อประสานงาน
ระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ  การติดตามและประเมินผลโครงการในคร้ังน้ี  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของประชาชน และผลสัมฤทธ์ิในการ
ทํางานของประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่าให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่น้ัน  

  ท้ายน้ีใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้การ
สนับสนุนและมองเห็นความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน  และขอขอบคุณ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ในการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงด้วยดี  จึงได้นําเสนอรายงานผล
การติดตามฯ ต่อผู้บริหารฯ และเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารรายงานผลการ
ติดตามฯ ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สนใจ หรือส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการดําเนินงาน
ครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผลแผนงานโครงการ 
กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
พฤษภาคม  2562  

 



-ข- 

สารบัญ 

คํานาํ                  ก 

สารบัญ                           ข                           

บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร                         ค 

บทที่ 1     บทนํา 1 
              1.1  หลักการและเหตุผล 1 
              1.2  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมนิผล 1 
              1.3  ขอบเขตการติดตาม 2 
            1.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 2 
            1.5  นิยามศัพท ์ 2 

บทที่ 2   เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 4 
            2.1  แนวคิดเก่ียวกับมีส่วนร่วม 4 
            2.2  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 5 
            2.3  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความคุ้มค่า 6 
            2.4  บทบาท อํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 9 
            2.5  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสะพาน 10 

บทที่ 3    วิธีการติดตามและประเมินผล                                                                     14 
             3.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมลู                                                    14 
           3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามฯ                                                               14 
           3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                       14 
           3.4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                       15 
           3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                           15 
           3.6 การนําเสนอ                                                                                    15 

บทที่ 4    ผลการวิเคราะหข์้อมูล 16 
             4.1  สญัลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 16 
             4.2  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 16 
             4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 16 
บทที่ 5    สรุปการติดตามและประเมินผล                                                                26 
             5.1  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 26 
             5.2  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 26 
             5.3  ข้อเสนอแนะ 29 
บรรณานุกรม 31 
ภาคผนวก  
              ภาพกิจกรรม                                                                                        
              แบบสอบถาม  
 



บทสรุปผูบ้ริหาร 

 การติดตามและประเมินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลําห้วยบอง บ้านโพนเพ็ก   
หมู่ที่ 7 ตําบลภูเวียง-บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (หลังดําเนินการ) โดยลงพ้ืนที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบไม่เจาะจง จากผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างสะพาน คสล . การใช้เส้นทางข้ามสะพานสัญจรผ่านไปมา 
ประกอบด้วยชาวบ้านในเขตตําบลภูเวียง และตําบลบ้านเรือ จํานวนทั้งสิ้น 96  คน  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหา       
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด – ตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและ
ปลายปิด ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า 
    1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จํานวน  96 คน เพศชายมากที่สุด จํานวน 55 คน เพศหญิง จํานวน  41  คน  
มีอายุสูงสุด 61 ปี  จํานวน  55  คน  รองลงมาอายุระหว่าง  51-60 ปี  จํานวน 28 คน  และอายุระหว่าง  41-50 ปี  
จํานวน  10 คน  สถานภาพเป็นประชาชนทั่วไป จํานวน 90  คน ผู้นําชุมชน(กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 
จํานวน  4  คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 79 คน รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลายเท่ากัน  จํานวน  6  คน  และระดับ ปวช/ปวส. สูงกว่าปริญญาตรี เท่ากัน จํานวน 2 คน  อาชีพหลัก
เกษตรกรรม จํานวน  91  คน คิดเป็นร้อย รองลงมารับจ้างทั่วไป จํานวน  3  คน   
    2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็น
โครงการท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ทําให้เกิดความปลอดภัยใน
การสัญจรข้ามไปลําห้วย  ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ครั้งน้ี  ทําให้เกิดโครงข่าย
คมนาคมเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล การก่อสร้างสะพาน คสล. เป็นการจัดการระบายนํ้าช่วงฤดูฝน ลดระยะเวลาใน
การเดินทางน้อยลง ประหยัดเวลาทําให้สะดวกรวดเร็ว  ซึ่งสภาพเดิมก่อนการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
ลําห้วยบอง  สภาพเดิมเป็นสะพานไม้ไผ่พาดข้ามลําห้วย รถยนต์ หรือยานพาหนะอ่ืนๆ ไม่สามารถข้ามไป มาได้  
เพราะสะพานไม้ไผ่มีสภาพไม่มั่นคง แข็งแรง  เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ชาวบ้านช่วยกันทําขึ้นมาเพ่ือใช้เดินทางข้ามไปอีกฝั่ง
ได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกด้านการเกษตรอยู่อีกฟากของลําห้วยบอง  การเดินทาง  การขนพืชผลทาง
การเกษตรมีความลําบากและมีอันตรายชาวบ้านส่วนใหญ่ขนพืชผลทางการเกษตร เดินทางไปทํางาน หรือติดต่อ
ประสานงานกันระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลําห้วยบอง ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เป็นโครงการที่
ตรงกับความต้องการ ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้       
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.60   

                ความคุ้มค่าและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําห้วยบอง บ้านโพนเพ็ก 
หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2560  ซึ่งความเหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่    ในการก่อสร้างมีความ
เหมาะสม  ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด ดังน้ี 
                 1.1 ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม ข้ามลําห้วยบอง บ้าน
โพนเพ็ก หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น   จะเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะทําการสํารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีการประชุม
ชาวบ้านเพ่ือลงมติ  เสนอความต้องการผ่าน อปท.ในพ้ืนที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นําบรรจุ 
ไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป ในการสํารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง จะเป็น
โครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจะดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก ในการก่อสร้างสะพาน คสล. ขึ้นอยู่ 
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กับลักษณะสภาพของลําห้วย  ขนาด ความกว้าง ยาว ความแรงของกระแสนํ้า จะเป็นตัวกําหนดว่าจะดําเนินการ
ก่อสร้างช่วงไหน จากข้ันตอนการดําเนินการสํารวจ การจัดสรรงบประมาณ จนถึงขั้นดําเนินการ เป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชนในพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  
                 1.2 ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําห้วยบอง   บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบล
บ้านเรือ อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ในการจัดต้ังงบประมาณใช้ก่อสร้างสะพาน คสล. ต้องคํานึงถึงความ
เดือดร้อนและจําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน ความม่ันคง แข็งแรงได้มาตรฐานอายุการใช้งานนานคุ้มค่ากับงบประมาณการ
ก่อสร้าง ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การประมาณการ
ระยะเวลา ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน ความคงทนได้มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็นตัวเงิน แต่เป็นการวัด
ช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งอายุการใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความ
คุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทน
ทางการเงินติดลบ  แต่ในมุมของการใช้ประโยชน์ ความมั่นคง อายุการใช้งานโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ได้ การ
ลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
จากโครงการในระยะยาว 
                1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. แห่งน้ี เป็นความต้องการของคนในชุมชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ในการใช้
สะพาน  ข้ามลําห้วยบอง ยานพาหนะ รถยนต์ที่ใช้ขนพืชผลทางการเกษตร สามารถว่ิงข้ามไปมาได้สะดวกรวดเร็วมาก 
เพราะสะพานมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก และการ
ก่อสร้างสะพาน คสล. ที่ใช้ข้ามลําห้วยที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด จะเห็นได้ว่าประชาชนใน
เขตพื้นที่ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3-4 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ
ให้กับประชาชนใช้ประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อประสานงาน  การก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลําห้วยบอง  ประชาชน
ส่วนมากใช้เป็นเส้นทางไปสู่แหล่งเกษตรของชาวบ้าน ต้องข้ามลําห้วย รถยนต์สามารถว่ิงข้ามไปมาได้ ประชาชน
เดินทางสะดวก รวดเร็วขึ้น เป็นโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จซึ่งทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้    
           2. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินโครงการ  พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการ
ดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก เพราะ 
โครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  มีความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับ  
ประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  โครงการมีความโปร่งในและเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ซึ่งก่อนหรือหลังการดําเนินการ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดี   ตลอดทั้งประชาชนได้รับรู้มีการรายงาน
ผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกขั้นตอน เป็นโครงการที่
ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการเป็นอย่างมาก  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ในการแก้ไข
ปัญหา เข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่ม ร่วมกําหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบ
ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ  อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนทุกรูปแบบในพ้ืนที่ที่
ดําเนินงาน ประชาชนเป็นจุดสําคัญที่สุด ทําให้ระดับผลมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.20   
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ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ยังต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน ในการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งนํ้าไว้อุปโภค-บริโภค การขุดลอกลําห้วยช่วงระบายนํ้า
ในช่วงฤดูฝนนํ้าจะมีปริมาณมาก พอถึงฤดูแล้งชาวบ้าน ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าในการทําการเกษตร ปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ 
               1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม รวมท้ังก่อสร้างสะพาน หรือท่อเหลี่ยมใช้ในการ
สัญจรไปมาข้ามลําห้วย และยังแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้  

       2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการดําเนนิการในคร้ังต่อไป 
                  1) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างสิ่งสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ครอบคลุม ทุกอําเภอใน
จังหวัดขอนแก่น  และควรจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย 

       2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน  
เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2542  มาตรา 17  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงมีภารกิจสําคัญในการให้บริการประชาชน              
ให้มีบริการสาธารณะที่ เป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม  มีการกําหนดอํานาจ          
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต          
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองย่ิงขึ้น    ซึ่งการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าว            
ในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้รับการร้องขอจากประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วน   
ท้องถิ่นอ่ืน และส่วนราชการอ่ืน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมาข้ามลําห้วย  เป็นเส้นทางหลักในการ      
เช่ือม ต่อเส้นทางระหว่างสองตําบลในพื้นที่   ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินงานจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กร   
ภาครัฐมากที่สุด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6                 
ข้ อ  2 9  กํ าหนด ใ ห้อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ดํ า เ นิ นการ ติดตามและประ เมิ นผลแผน พัฒนา  
                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงได้ให้ความสําคัญและถือว่าเป็นภารกิจหลักที่จะต้อง
ดําเนินการจึงได้จัดทําโครงการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งมีความสําคัญต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จะช่วยให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจพิจารณาโครงการ เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้
เป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงาน การดําเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ต้ังแต่เริ่มต้นการดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ
และหลังดําเนินการ  ดัง น้ัน เ พ่ือให้การดําเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไ ว้ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   ดังน้ัน ฝ่ายตรวจติดตามแลประเมินผลแผนงาน/ 
โครงการ กองแผนและ  จึงได้ทําการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2562(หลังดําเนินการ) เพ่ือต้องการทราบผลการดําเนินงานความพึงพอใจของ
ประชาชน ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วม  
ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือนําผลท่ีได้รับไปปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงาน  
ในครั้งต่อไป   

1.2 วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
2. เพ่ือต้องการทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มค่าของโครงการ 

           3. เพ่ือต้องการทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
 4. เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ 
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1.3 ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 
             1. ประชากรและผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอภูเวียงที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ และผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดําเนินงาน 
                  2. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  ผู้นําชุมชน ประชาชนบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตําบลภูเวียง 
และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตําบลภูเวียง   ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น และผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ  
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ทราบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานโครงการ  
  2. ทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มคา่ การปฏิบัติงานตามโครงการ 
  3. ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
  4. ทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

             5. ผลของการติดตามและประเมินผลโครงการ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ใน          
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 

 

1.5  นิยามศพัท์    
              1. ประชากร  หมายถึง  ประชาชนที่อยู่ในเขตตําบลภูเวียง และตําบลบ้านเรือ  อําเภอภูเวียง  จังหวัด
ขอนแก่น ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงาน 
              2. กลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง  ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตําบลภูเวียง และชาวบ้าน
หมู่บ้านเรือ หมู่ที่  1 ตําบลบ้านเรือ  อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น              
 3. การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดําเนินโครงการ  
และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการน้ันอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไข
โครงการน้ันเพ่ือการดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการน้ัน 
     4. ความคุ้มค่า หมายถึง การดําเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรท่ีใช้  ทั้งน้ี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้ง
ผลสําเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม  ทั้งที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงิน
ได้และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
   5. สะพาน หมายถึง โครงสร้างที่เช่ือมต่อระหว่างฝั่งสําหรับข้ามหุบเขา แม่นํ้า ถนน ทางรถไฟหรือพ้ืนนํ้า
ต่างๆ การออกแบบความสูงของสะพาน  จะขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวางด้านล่าง รวมถึงการจราจรด้านล่าง (เช่น รถ เรือ 
สามารถผ่านได้) การก่อสร้างสะพานมีจุดประสงค์เพ่ือให้การสัญจรมีการต่อเน่ืองระหว่างทางที่มีการสร้างไว้แล้ว  
หรือ  สิ่งปลูกสร้างที่ทําสําหรับข้ามแม่น้ําลาํคลอง เป็นต้น บางทีทําย่ืนลงในนํ้าสําหรบัขึ้นลง, ไม้ที่ทอดระหว่างหัว
เสาสําหรับรับคอสองของอาคารที่เป็นตึกโบราณ  
            6. สะพานแขวน หมายถึง รูปแบบของสะพานแบบหน่ึง ซึ่งพ้ืนสะพานถูกแขวนด้วยสายเคเบิลในแนวต้ัง  
สะพานแขวนมีสายเคเบิลแขวนระหว่างเสาหรือหอคอย และมีสายแขวนในแนวต้ัง ซึ่งถือนํ้าหนักของพ้ืนสะพาน
ด้านล่าง โดยการก่อสร้างสะพานรูปแบบน้ีไม่ค่อยมีงานก่อสร้างที่ผิดพลาด สายเคเบิลหลักต้องถูกยึดติดที่แต่ละ
ด้านและปลายสุดของสะพาน นํ้าหนักถ่วงของสะพานจะเปลี่ยนเป็นความตึงของสายเคเบิลหลักๆ สายเคเบิลจะดึง
หอคอยทั้งสองด้านไปจนถึงการรับนํ้าหนักบนพ้ืนด้านล่าง ในบางครั้งหอคอยอาจจะต้ังอยู่บนขอบตลิ่งกว้างหรือหุบ
เขาที่ถนนสามารถเข้าถึงได้โดยตรง หรืออาจจะใช้สะพานที่มีเสาค้ําในการเช่ือมต่อกับสะพานแขวน 
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 7. สะพานเชือก หมายถึง  สะพานที่ขึงทั้งสองข้างของหน้าผาด้วยเชือก และขั้นที่เหยียบอาจจะเป็น   
แผ่นไม้หรือว่าเชือก 
           8. คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) คอื คอนกรีตเสริมแรงรูปแบบหน่ึงที่เพ่ิมประสิทธิภาพการรับนํ้าหนักด้วย
การใช้เหล็กเขา้มาช่วย เน่ืองจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่รับแรงอัดได้สูง แต่มีความสามารถในการรับแรงดึงตํ่า อีกทั้งยัง
มีความเปราะ เมื่อถูกกระทําด้วยแรงดึงจึงแตกหักได้ง่าย ในขณะที่เหล็กมีความสามารถในการรับแรงดึงสูง เมื่อถูก
นํามาใช้งานร่วมกันจะเกิดการการถ่ายเทแรงภายในระหว่างคอนกรีตและเหล็ก  ช่วยเพ่ิมความสามารถในการรับ
แรงของวัสดุโดยรวมให้มากย่ิงขึ้น   
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บทที่  2 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 
                    การติดตามและประเมินผล โครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยบอง บ้านโพนเพ็ก  
หมู่ที่ 7  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที ่1 ตําบลบ้านเรือ  อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่นในครั้งน้ี  ได้ศกึษาจาก
เอกสาร งานที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
                     2. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 

3. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความคุ้มค่า 
4. บทบาท อํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสะพาน 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
   การมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในฐานะที่
เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหา การแสดงความคิดเห็นการ
ดําเนินการ การประสานความร่วมมือการติดตามตรวจสอบผลกระทบของการดําเนินการ ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินการในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด อันเป็นการแก้ไขปัญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนหรือท้องถิ่นของตน 
เพ่ือให้บรรลุตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เพ่ือให้เกิดการป้องกัน 
แก้ไข และจัดการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) 
         ทนงศักด์ิ คุ้มไข่นํ้า (2540) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังน้ี 
                 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ  กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความชํานาญ ร่วมกับการ
ใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
                 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสและได้ใช้
โอกาสท่ีได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาต้องการแสดงออกซึ่ง
ปัญหาที่กาลังเผชิญและแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติโดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอก
น้อยที่สุด 
  สมาน อารีย์ (2546) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการที่ประชาชนได้รับโอกาส
ในการดําเนินกิจกรรมร่วมคิดร่วมตัดสินใจ กําหนดเป้าหมายของกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อตัวประชาชนเองโดย
จะต้องมีการยอมรับในการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมตามที่ประชาชนเลือกเอง 
  จากการศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมคือการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินการเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เริ่มต้ังแต่กระบวนการคิด การตัดสินใจ การ
ปฏิบัติหรือการดําเนินการ การร่วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น และการติดตามและประเมินผล โดยการแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุน
ให้มีการติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนมากที่สุด 
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2.2  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 ความหมายการประเมินโครงการ  
  การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการ
ดําเนินโครงการ  และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการน้ันอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการน้ันเพ่ือการดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการน้ันเสีย 
           นักวิชาการได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการไว้หลายแนวคิด ดังน้ี 
  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 117) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ี
ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอน
สําคัญของการบริหารงานเชิงระบบ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่เมื่อดําเนินงานโครงการสิ้นสุดแล้วต้องมีการประเมิน
โครงการ 
   สมคิด  พรมจุ้ย(2544 : 48)   กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ทําให้เกิด
สารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศในการตัดสินสัมฤทธ์ิผลของโครงการ 
  เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2546 : 93) กล่าวว่า  การประเมิน คือการหาแนวทางตัดสินการค้นหาสิ่งที่
โครงการได้ดําเนินการไปแล้ว สิ่งใดที่ควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและศึกษาว่าระหว่าง
ดําเนินการน้ันมีปัญหาใดบ้าง ที่ควรปรับปรุงเพ่ือบรรลุเป้าหมายของของโครงการ 
  พิสณุ  ฟองศรี(2550 : 4)  ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า  การประเมิน เป็นกระบวนการ
ตัดสินใจของคุณค่าของสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยนําเอาสารสนเทศหรือผลจากการค้นคว้าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
         จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  การประเมินโครงการเป็นผล   
จากการวัดผลที่เกิดขึ้นจากผลของการปฏิบัติงานจริงเพ่ือเอาผลน้ันไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   
ที่กําหนดไว้ อันจะทําให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามแผน  หรือโครงการ  บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายมากน้อย
เพียงใด 
 
       การบริหารโครงการ 
                 การบริหารงานให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องดําเนินการทั้ง  2  อย่าง คือ วางแผนที่ดี มีระบบ
และดําเนินการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการ  ผู้ประเมนิจึงศึกษาค้นคว้าเอกสาร
เก่ียวกับการบริหารโครงการ ดังน้ี  
                สมคิด  พรมจุ้ย ( 2550 : 32- 34  )  ได้กล่าวถึงการบริหารโครงการ  หมายถึง  กระบวนการดําเนิน
โครงการอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้    ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ที่สําคัญ 3  ประการคือ    การวางแผน(Planning)  การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การติดตามและการ
ประเมินผล(Evaluation) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารโครงการ ดังแสดงในภาพ 

  แผนภาพท่ี 2    ภาพแสดงการบริหารโครงการ 
                                                                                        
 
 

 
 
 

การปฏิบัติตามแผน การวางแผน การติดตามและประเมินผล 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความคุ้มคา่ 
                  การประเมินความคุ้มค่า  หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรท่ีใช้ ทั้งน้ี ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสําเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม ทั้งที่สามารถ
คํานวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
                 การประเมินความคุ้มค่า  ใหค้วามสําคัญกับการประเมินใน  3  มิติ ได้แก่ 
                (3.1) ประสิทธภิาพ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการทํางาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลติเทียบกับต้นทุนทั้งหมดการ
จัดหาทรัพยากรท่ีได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทํางานที่ประหยัดทรัพยากรประกอบ 
ด้วยตัวช้ีวัด  2  ด้าน ได้แก่ประสิทธิภาพการผลิต  และการประหยัดโดยประสิทธิภาพการผลิตจะวัดจากประสิทธิ 
ภาพ การดําเนินงานโดยรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน และ
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน 

     (3.2) ประสิทธิผล  เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ  โดย
เปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาด
ว่าจะได้รับที่กําหนดไว้ก่อนดําเนินการหรือไม่  โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด  3  ด้าน ได้แก่  การบรรลุวัตถุประสงค์   
ในการปฏิบัติภารกิจความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ 

     (3.3) ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ทัง้ที่คาดหมายหรือต้ังใจ และไม่ได้
คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืนหรือการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานอ่ืน  หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และกลุม่อ่ืน ทั้งในและนอกพ้ืนที่ครอบคลุมถึง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมท้ังผลกระทบด้านบวกและลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรปูตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงผลกระทบในกรณทีี่ไม่ได้ดําเนินงานตามภารกิจของภาครัฐด้วย 

 

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

 การลงทุนโครงการเพ่ือประเมินความคุ้มค่า 
                  ในการประเมินต้นทุนของโครงการเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่าน้ันผู้ประเมินจาํเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องมีความเข้าใจโดยถูกต้อง เพ่ือมิให้การประเมินโครงการเกิดความผิดพลาดโดยประเด็นที่เก่ียวข้อง
ในการประเมิน  ประกอบด้วย 
             1. ต้นทุนของโครงการคือ  ต้นทุนการลงทุนที่คิดลดในแต่ละปี ตลอดวัฏจักรโครงการ 
  2. วิธีการประเมินและประมาณการต้นทุนของโครงการลงทุน จะถูกต้องหรือไม่อยู่ที่การประมาณ
การระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการให้ถูกต้อง ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งานหรือช่วงเวลาที่ผลผลิต
ของโครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ซึ่งมักจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาวนอกจากวิธีน้ี  ในบาง
โครงการอาจจะคํานวณระยะเวลาในการประเมินต้นทุนโครงการจากวันเริ่มโครงการจนถึงวันที่คาดว่าจะมีการ
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ชําระบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินของโครงการ  จนมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นศูนย์  น่ันคือวันที่ในอนาคต
ที่โครงการถือว่าประสบความสําเร็จแล้ว 
                   การกําหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการมีความสําคัญ  เพราะจะให้ผลลัพธ์ของการประเมิน
โครงการที่แตกต่างกันออกไปอย่างมาก  และอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วย เช่น โครงการลงทุน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย  20 ปีก็ได้  แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาของการใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการน้ันๆ  ต้นทุนที่ไม่รวมอยู่ในโครงการลงทุน คือ ต้นทุนทางบัญชี ที่ไม่มีสภาพ
เป็นตัวเงิน  
                   3.  ผู้ประเมนิโครงการจะสามารถประเมินความย่ังยืนทางการเงินของโครงการลงทุนได้เมื่อรู้ข้อมูล
ต่อไปน้ี 
                        (1)   ต้นทุนของการลงทุนในโครงการ 
                        (2)   ต้นทุนของการดําเนินโครงการ 
                        (3)  รายรับหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ 
                  ทั้งน้ีโครงการลงทุนใดๆ จะถือว่ามีความย่ังยืนทางการเงินหรือความคุ้มค่า (Financial 
Sustainability) ทางการเงินก็ต่อเมื่อ โครงการน้ันไม่มีความเสี่ยงในการที่จะขาดสภาพคล่องในการดําเนินงานใน
อนาคต  ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีกระแสเงินไหลเข้ามาในโครงการกับช่วงเวลาที่ถึงกําหนดชําระคืนหน้ี 
                   4.  ต้นทุนของโครงการ จะนําไปเปรียบเทียบกับรายได้หรือผลประโยชน์จากโครงการเพ่ือหา
ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน  หรือผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์แล้วแต่กรณ ี
                โดยที่มูลค่ากิจการในอนาคตที่ไม่ปรากฏในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ซ่อนเรน้ (Hidden Asset) ที่ยัง
ไม่ได้นําไปแสดงไว้ในงบการเงิน  มูลค่ากิจการส่วนน้ีอาจจะมาจากกิจกรรมของกิจการที่แสดงความรับผดิชอบต่อ
สังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) ส่วนหน่ึง และทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า มีทักษะที่สร้าง
คุณค่าแก่กิจการ (Value Creation) 
                 โครงการลงทุนในลักษณะที่ต้องการจะประเมินหาว่าทําให้มูลค่ากิจการเพ่ิมขึ้นหรือไม่เช่นน้ี  การ
วิเคราะห์หาผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินอาจจะไม่สะท้อน เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทาง
การเงินแล้ว อาจจะปรากฏว่าให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ แต่ในมุมของการเพ่ิมมูลค่าของกิจการ โครงการ
ลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการวิเคราะห์ด้วยความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แทน ดังน้ัน  การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุน ที่มุ่งหวังจะพิจารณาสวัสดิการทางเศรษฐศาสตร์ หรือ
ผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ประเทศมากกว่า 
             การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  
                       1. การต้ังราคาของบริการสาธารณะอาจจะถูกควบคุมราคา ขาดอิสระในการกําหนดราคาเอง
จนทําให้ไม่ได้แสดงต้นทุนค่าเสียโอกาสของการที่นําเอาทรัพยากรน้ันไปใช้ในโครงการอ่ืน ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่า
สองกรณีข้างต้นทําให้การประเมินโครงการลงทุนต้องใช้แนวคิดของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการมองสังคมโดยรวมมอง
ผลตอบแทนของกิจการที่ดําเนินโครงการประกอบกันจึงจะเพียงพอ   ที่จะตัดสินใจได้ว่าควรจะทําโครงการลงทุน
น้ันหรือไม่   โดยกรณีเช่นน้ีการประเมินโครงการจะต้องใช้ตัวช้ีวัดด้านสวัสดิการเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 

                    2. ราคาตลาดหรือราคาขายไม่สะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสของ (ก) ทรัพยากรที่ดําเนิน
โครงการ  และ  (ข )  ผลผลิตที่ ไ ด้จากโครงการลงทุน  จะต้องมีการแปลงค่าเ ป็นต้นทุนตามแนวคิด
เศรษฐศาสตร์  ผ่านตัวปัจจัยแปลงค่า (conversion factor) บางเง่ือนไขในบางโครงการลงทุน อาจจะมีต้นทุน
และผลประโยชน์จากโครงการที่ไม่อาจคํานวณหามูลค่าทางการตลาด (market value) ได้โดยตรง  เช่น 
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                                     (1)    ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
                                     (2)    ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
                                     (3)    ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน 
แต่การทําโครงการลงทุนน้ี ไมม่ีมูลค่าตลาดของผลกระทบเหล่าน้ีก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ ซึ่ง
จะปฏิเสธหรือละเลยมิได้  และเป็นประเด็นที่ควรจะนําออกไปช้ีแจงต่อสาธารณชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกิจการต่อไป 
                       3. กรณีทีไ่ม่มีราคาตลาดมาช่วยในการตีค่าของโครงการลงทุน  ผู้ประเมินโครงการมีความ
จําเป็นจะต้องนําเทคนิคเพ่ิมเติมมาช่วยในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุน ซึง่คงต้องขึ้น อยู่กับลักษณะ
ของผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดแก่สังคมว่าเป็นรูปแบบใด 
                       4. โครงการไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จะนําขึ้นมาคํานวณได้  การพิจารณาหามูลค่าของผล
ต่อสังคมอาจจะใช้วิธีการพิเศษที่เรียกว่า Willingness-to-pay : WIPด้วยการให้ผู้ที่ได้รบัประโยชน์แสดงความเห็น 
ว่าหากจะต้องมีการจ่ายเงินตอบแทนผลประโยชน์ที่ต้นได้รับฟรีๆ หรือเกิดผลพลอยได้จากโครงการลงทุน ผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์เหล่าน้ันยินดีจะจ่ายเป็นเงินเท่าใดหรืออาจจะใช้วิธีการดูว่าหากต้องจ่ายเงินเองเพ่ือให้ได้ประโยชน์
แบบเดียวกัน ผู้ได้รับประโยชน์น้ันๆ จะจ่ายเงินเป็นจํานวนเท่าใด 
                      5.  โครงการลงทุนเชิงสังคม  ในรูปของการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ผู้
ดําเนินโครงการย่อมมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผลประโยชน์ของโครงการตกอยู่แก่ใครและพยายามทําการตี
ค่าของผลประโยชน์ที่ตกอยู่แก่กลุ่มเป้าหมายน้ันๆ  แต่อาจจะมีบุคคลทีส่ามในสังคม  ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการด้วย  ซึ่งควรจะมีการตีค่าของผลประโยชน์ที่บุคคลที่ 3 ได้รับซึ่งเรียกว่า “Externality” ได้แก่ 
                          (1) การลดลงของความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
                          (2) การที่กลุ่มเสี่ยงฉดีวัคซีนโรคระบาด ทําให้คนในสังคมมีความเสี่ยงจะเกิดโรคระบาดลดลง
                          (3) การสร้างเข่ือน  ช่วยลดการเกิดอุทกภัย  และเกิดประโยชน์ด้านเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ  มีการเลี้ยงปลาในกะชังเป็นรายได้ 

       ผลกระทบทางลบต่อบุคคลทีส่ามได้แก่ 
                           (1) การระบายนํ้าเสียออกสู่แหล่งนํ้า  ไม่ได้กระทบต่อคนใช้นํ้าในการอุปโภค  บริโภค  หรือ
การเกษตรอย่างเดียว  แต่ทาํลายสัตว์และต้นไม้ให้ล้มตายด้วย 
                          (2) การลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่โดยชาวประมงบางราย  ทําให้ชาวประมงรายอ่ืนมี
ปริมาณปลาจับในฤดูต่อไปลดลง  และผู้บรโิภคมีปลาบริโภคลดลง  อาหารของสัตว์นํ้าในธรรมชาติลดลง  สัตว์นํ้า
ชนิดอ่ืนลดลงไปด้วย 
                           (3) การบรรทุกนํ้าหนักของเกิน  ทําให้ถนนหนทางถูกทําลายมากกว่าที่ควรจะเป็น  ทําให้  
ผู้ขับขี่ยวดยานรายอ่ืนต้องซ่อมแซมรถเร็วขึน้  เพราะขับผ่านถนนที่ขรุขระทุกวัน 
                     กรณีเช่นน้ี  ผู้ประเมินควรจะระบุลักษณะกายภาพของผลประโยชน์ที่เกิดกับบุคลที่สามไว้ใน   
เชิงการพรรณนา หรือเชิงคุณภาพที่เป็นการระบุรายละเอียด และนําไปใช้พิจารณาในการตัดสินใจว่าควรจะดําเนิน
โครงการน้ีหรือไม่  โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าควรจะให้นํ้าหนักความสําคัญกับผลประโยชน์ที่อธิบายได้ใน   
เ ชิ งคุณภาพ น้ีมากน้ อย เ พีย ง ใด  เที ยบ กับมู ลค่ าของ โครงการที่ เ ป็ น ตั ว เ งินที่ วั ด ใน เ ชิ งป ริมาณไ ด้ 
                      6. โครงการลงทุน  เป็นโครงการบริการสาธารณะที่ดําเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และได้มี
การนําเอาสินทรัพย์ทุนและสินทรัพย์ถาวรที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของอยู่แล้วมาใช้ในโครงการลงทุนน้ันด้วย 
                     7. การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ อัตราคิดลดจึง
ต้องเป็น“social discount rate”เป็นการมองในมุมของสังคมว่าประโยชน์และต้นทุนจากโครงการจะเป็นอย่างไรในอนาคตเทียบกับ
เวลาปัจจุบัน โดยยังคงยืดหลังการเดิมว่าการเกิดประโยชน์ในอนาคต จะให้มูลค่าน้อยกว่าหากได้รับประโยชน์น้ันทันทีในปัจจุบัน 
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2.4  บทบาท อํานาจหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัด 
             อํานาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2542  บทบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือ 
  ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ดังต่อไปน้ี  
     1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขดัหรือแย้งต่อกฎหมาย 
     2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
   3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
     4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
     5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
     6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
    7) คุ้มครอง  ดูแล  และบํารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8) ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   9) จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทํา  ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้  ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542  บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีดังนี้ 
  ม.17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี                                                                                                        
          1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
   2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   5)การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6) การจัดการศึกษา 
   7) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   10) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
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   11) การกําจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลรวม 
   12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
   13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
   14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอ่ืน หรือจากสหการ 
   16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
   18) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   20) การจัดใหม้ีพิพิธภัณฑ์  และหอจดหมายเหตุ 
   21) การขนส่งมวลชน  และการวิศวกรรมจราจร 
   22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   23) จัดใหม้ีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

24) จัดทํากิจกรรมใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่นอ่ืนที่ 
อยู่ในเขตและ กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการ  หรือให้องคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดจัดทํา  ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
   25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   26) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
   28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็น
อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   29)กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองที่ใหญ่ ที่ต้องดูแลและพัฒนาท้องถิ่นทั้ง
จังหวัดในทุกๆ ด้าน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่บัญญัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน อันจะทําให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครอบคลุมและทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 
 
4.5  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับสะพาน 
    สะพาน  หมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่ทําสําหรับข้ามสิ่งต่าง ๆ.  สะพานข้ามลําคลอง  สะพานประกอบด้วย 
ส่วนที่ใช้เพ่ือข้าม  เรียกว่า ตัวสะพาน   ฐานรองรับตัวสะพานและสิ่งก่อสร้างเรียก ตอม่อสะพาน ปลายของตัว
สะพานแต่ละด้าน เรียกว่า เชิงสะพาน หรือ ตีนสะพาน ส่วนที่ยึดเหน่ียวสําหรับเกาะและป้องกันอันตรายเวลาเดิน
ขึ้นลง เรียกว่า ราวสะพาน  และส่วนของสะพานที่เช่ือมต่อระหว่างตัวสะพานกับเชิงสะพานซึ่งต่อกับถนน 
เรียกว่า คอสะพาน เช่น กระแสนํ้าแรงเซาะคอสะพานขาด ทั้งคนทั้งรถข้ามออกมาจากหมู่บ้านไม่ได้ 

     สะพานแขวน คือ รูปแบบของสะพานแบบหน่ึง ซึ่งพ้ืนสะพานถูกแขวนด้วยสายเคเบิลในแนวต้ัง   
สะพานแขวนมีสายเคเบิลแขวนระหว่างเสาหรือหอคอย และมีสายแขวนในแนวต้ัง ซึ่งถือนํ้าหนักของพ้ืนสะพาน
ด้านล่างและมีการจราจรอยู่ด้านบน โดยการก่อสร้างสะพานรูปแบบน้ีไม่ค่อยมีงานก่อสร้างที่ผิดพลาด สายเคเบิล
หลักต้องถูกยึดติดที่แต่ละด้านและปลายสุดของสะพาน นํ้าหนักถ่วงของสะพานจะเปลี่ยนเป็นความตึงของสาย
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เคเบิลหลักๆ สายเคเบิลจะดึงหอคอยทั้งสองด้านไปจนถึงการรับนํ้าหนักบนพ้ืนด้านล่าง ในบางคร้ังหอคอยอาจจะ
ต้ังอยู่บนขอบตลิ่งกว้างหรือหุบเขาที่ถนนสามารถเข้าถึงได้โดยตรง หรืออาจจะใช้สะพานที่มีเสาค้ํา (Truss bridge) 
ในการเช่ือมต่อกับสะพานแขวน 

    สะพานขึง  คือ สะพานรูปแบบหนึ่งที่มีหน่ึงหอคอยหรือมากกว่า ซึ่งมีสายเคเบิลในการพยุงพ้ืนสะพาน 
รูปแบบของสะพานน้ีมีสองแบบหลัก ๆ ได้แก่ ฮาร์ป (harp) และแฟน (fan) ในส่วนของฮาร์ปหรือการออกแบบ
แนวขนาน สายเคเบิลเกือบจะขนานกันเพ่ือที่จะให้ความสูงและการเช่ือมต่อของหอคอยได้สัดส่วน ในส่วนของแฟน 
สายเคเบิลทั้งหมดเช่ือมต่อหรือผ่านส่วนบนสุดของหอคอย การออกแบบของแฟนเหนือกว่าในด้านโครงสร้าง 
เพราะสายเคเบิลจบใกล้กับส่วนบนสุดของหอคอย แต่มีช่องว่างของแต่ละสายอย่างเพียงพอ ซึ่งปรับปรุงด้านการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงสายเคเบิลแต่ละสายได้อย่างดีในการดูแลรักษา   

    สะพานขึงเหมาะสมสําหรับช่วงกลางที่ยาวกว่าสะพานย่ืน(cantilever bridge) และสั้นกว่าสะพาน
แขวน (suspension bridge) เพราะสะพานยืนจะหนักขึ้นอย่างรวดเร็วหากมีการสร้างช่วงกลางที่ยาวขึ้น และ
สะพานแขวนจะไม่ประหยัดมากขึ้นหากมีการสร้างช่วงกลางที่สั้นลง เพราะฉะน้ันสะพานขึงจึงเป็นทางเลือกที่
เหมาะสําหรับสะพานที่ไม่สั้นหรือยาวมากเกินไป 
   สะพานแบบคาน  คือสะพานรูปหน่ึงที่มีโครงสร้างเรียบง่ายที่สุด ซึ่งพ้ืนสะพานถูกหนุนโดยเครื่องค้ําและ
เสาสะพานในแต่ละด้าน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้ําตลอดสะพานน้ี ดังน้ันรูปแบบโครงสร้างจึงรู้จักในการ
ค้ําสะพานที่เรียบง่าย สะพานแบบคานที่เรียบง่ายที่สุดอาจเป็นแผ่นหินหนาหรือแผ่นกระดานไม้วางข้ามลําธาร 
สะพานที่ออกแบบสําหรับโครงสร้างพ้ืนฐานสมัยใหม่ จะถูกสร้างโดยใช้เหล็กหรือคอนกรีตเสริมแรง หรือรวมทั้ง
สองอย่าง องค์ประกอบของคอนกรีตอาจเป็นคอนกรีตเสริมแรง หรือคอนกรีตอัดแรง 
  สะพานแบบโครง เป็นสะพานรูปแบบหน่ึงที่พยุงนํ้าหนักโครงสร้างส่วนบน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีการ
ประกอบเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเช่ือมต่อกัน โดยโครงสร้างเหล่าน้ีอาจจะถูกกดจากความตึง การบีบอัด หรืออาจ
ทั้งสองอย่างในการตอบสนองการรับนํ้าหนัก สะพานแบบโครงคือหน่ึงในรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของสะพานยุคใหม่ 
รูปแบบที่เรียบง่ายของสะพานน้ีแสดงการออกแบบอย่างง่ายๆ โดยวิศวกรในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 
ตอนต้น สะพานรูปแบบน้ียังประหยัดในการก่อสร้างเพราะใช้วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  สะพานย่ืน  คือ สะพานรูปแบบหน่ึงที่ใช้คานย่ืน และใช้โครงสร้างแนวนอนในการยึดเสาค้ําหรือคานต่าง 
ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือรองรับนํ้าหนักของสะพาน สะพานย่ืนอาจเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายสําหรับสะพานลอย แต่สะพาน
ย่ืนขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบสําหรับถนนหรือทางรถไฟจะใช้เสาค้ําซึ่งสร้างจากเหล็ก หรือคานขนาดใหญ่ซึ่งสร้าง
จากคอนกรีตอัดแรง สะพานยื่นเหล็กคือการพัฒนาและการค้นพบท่ีย่ิงใหญ่ทางวิศวกรรม เพราะสะพานรูปแบบนี้
สามารถยืดขยายระยะทางกว่า 1,500 ฟุต (460 เมตร) และสามารถสร้างอย่างง่าย ๆ ด้วยคุณสมบัติของสะพานที่
มีความผิดพลาดเล็กน้อยหรือไม่ผิดพลาดเลย 
  สะพานแบบโค้ง  คือ สะพานรูปแบบหน่ึงที่มีการรับนํ้าหนักในแต่ละด้านในการก่อสร้างเป็นรูป
โค้ง สะพานแบบโค้งใช้การโอนนํ้าหนักของสะพานและนํ้าหนักถ่วงบางส่วนในการผลักตามแนวนอนโดยเคร่ืองรับ
นํ้าหนักที่ด้านใดด้านหนึ่ง สะพานหน่ึงอาจจะสร้างจากรูปโค้งที่ต่อเน่ืองกัน แต่ในปัจจุบันมีสะพานหลายรูปแบบที่
ใช้โครงสร้างที่ประหยัดมากกว่าสะพานแบบโค้ง 
  สะพานโค้งคอนกรีตเสริมเหล็ก  คือสะพานโค้งแบบหน่ึงซึ่งที่มีแรงผลักตามแนวนอนของช่องโค้งไปยัง
ด้านนอกโดยตรง สะพานถูกพยุงโดยความตึงมากกว่าฐานสะพานบนพ้ืนดิน ในหลายกรณีรูปแบบภายนอกนั้นไม่
เหมาะหรือไม่สามารถใช้งานได้แต่สะพานสามารถถูกแทนที่โดยสายเคเบิลของช่องโค้งน้ัน ๆ เป็นการสร้างโค้งที่ใช้
สายเคเบิลพยุงสะพานเอาไว้ 
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ขั้นตอนการก่อสร้างงานสะพาน คสล. 
 

     เน่ืองจากงานก่อสร้างสะพานเก่ียวข้องกับความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งาน         
จึงจําเป็นที่จะต้องจัดให้มีช่างผู้ควบคุมงานเพ่ือให้งานก่อสร้างสะพานเป็นไปตามข้อตกลงและถูกต้องตามแบบ      
ที่กําหนดรวมถึงต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อสะพานก่อสร้าง หรือบูรณะแล้วเสร็จ ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างต้องมีความรู้ ความชํานาญในการก่อสร้างสะพานและเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้การควบคุมงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามสัญญาและตามมาตรฐานกําหนดหากผู้ควบคุมงาน ประพฤติมิชอบไม่เคร่งครัดในหน้าที่
ปล่อยปละละเลย หรือร่วมมือกับผู้รับจ้าง ลดขนาดปริมาณ หรือคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง ส่งผลให้ถนนไม่มีความ
มั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน เป็นเหตุให้ผู้ใช้สะพานได้รับความเดือดร้อน และราชการเสียหาย การกําหนดขั้นตอน
การดําเนินการ จะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ และข้อ
สั่งการ สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               การก่อสร้างงานสะพานน้ัน จะประกอบไปด้วยงานหลักๆ อยู่ 2 งาน ได้แก่งานก่อสร้างสะพาน และ
งานก่อสร้างถนนที่เป็นส่วนเช่ือมต่อกับสะพาน ฉะน้ันในงานมาตรฐานสะพานจะอ้างอิงคุณสมบัติ ของวัสดุและ
วิธีการก่อสร้างจาก มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้าเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน 

    สะพานความยาวช่วง 10  เมตร   
 รูปแบบที่เหมาะสม ได้แก่ พ้ืนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในที่ หรือ พ้ืนสะพานคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป   
มีพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับหน้า 
 รูปแบบโครงสร้างสะพานส่วนบนที่เหมาะสําหรับสะพานที่มีความยาวช่วงไม่เกิน  10  เมตร ได้แก่ 
สะพานแบบแผ่นพ้ืน(slab type bridge) ซึ่งอาจเป็นแบบพ้ืนเทในท่ี (cast-in-place) หรือแบบพ้ืนสําเร็จมี
คอนกรีตเททับหน้า  (precast plank)  โดยมีความยาวช่วงให้เลือก คือ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10  เมตร  รูปแบบ
สะพานลักษณะน้ีเหมาะสําหรับสะพานที่ต้องการช่องลอดไม่กว้างนัก พ้ืนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ใช้
เหล็กเส้นธรรมดา ไม่มีการเสริมด้วยลวดเหล็กอัดแรง การก่อสร้างต้องอาศัยการต้ังไม้แบบและต้ังน่ังร้านในนํ้า 
ลักษณะพ้ืนสะพานเป็นช้ินส่วนเดียวกันหมดโดยสมบูรณ์  การรับโมเมนต์ที่เกิดจากนํ้าหนักบรรทุกอาศัยเหล็กเสริม
ด้านล่างเป็นส่วนใหญ่ ทําให้การเสริมเหล็กด้านล่างจะมากกว่าเหล็กเสริมด้านบนมาก เหล็กเสริมด้านบนใช้สําหรับ
ต้านทานการยืดหดตัวเน่ืองจากอุณหภูมิ การหดตัวของคอนกรีตและเพ่ือช่วยทําให้การกระจายน้ําหนักบรรทุกดีขึ้น 
ลักษณะพ้ืนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่เหมาะสําหรับสถานท่ีที่ขาดอุปกรณ์ในการดึงลวดอัดแรง หรือไม่
สะดวกในการขนส่งพ้ืนสําเร็จจากโรงงานผลิตเข้าสู่ที่ต้ังโครงการ 
 ส่วนระบบพ้ืนสําเร็จ (Precast plank girder) น้ันมีลักษณะเป็นคานคอนกรีตอัดแรงทรงดันมีความหนา
ประมาณ 35 ซม. มีคอนรีตเททับหน้าอีก 10 ซม. พ้ืนสําเร็จอาศัยการดึงลวดอัดแรงชนิดดึงก่อน (pre-tension) 
รับโมเมนต์ที่เกิดจากนํ้าหนักบรรทุก การก่อสร้างไม่จําเป็นต้องอาศัยการต้ังไม้แบบใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเร็ว
ขึ้นกว่าพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กเทในที่ ลักษณะการติดต้ังพ้ืนสะพานจะทําให้พ้ืนสําเร็จทุกแผ่นยึดเป็นช้ินส่วน
เดียวกัน โดยกรวงพ้ืนให้ติดกัน จากนั้นเช่ือมเหล็กรับแรงเฉือนระหว่างพ้ืนให้ติดกันแล้วอัดช่องว่างด้วยคอนกรีต
ก่อนเทคอนกรีตทับหน้าหนา 10 ซม. โดยคอนกรีตทับหน้าน้ีจะทําให้พ้ืนสําเร็จติดกันเป็นช้ินส่วนเดียวกัน ทําให้
การกระจายนํ้าหนักบรรทุกดีขึ้น 

 การเลือกใช้พื้นชนิดเทในท่ี 
1. ดินท้องคลองเป็นดินแข็ง เช่น ดินทราย หิน ที่มีกําลังเพียงพอสามารถต้ังน่ังร้านรองรับพ้ืนสะพาน

ระหว่างเทคอนกรีตได้ 
2. ในระหว่างที่ทําการก่อสร้าง ไม่มีการสัญจรทางนํ้า เพ่ือให้สามารถต้ังน่ังร้านได้ 
3. มีเวลาในการทํางานเพียงพอ ไม่มีความเร่งด่วนในการเปิดใช้งาน 
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4. วัสดุในการทําน่ังร้าน และแบบพ้ืนหาง่ายหรือมีพร้อมอยู่แล้ว 
5. มีแรงงานเพียงพอ มีความชํานาญในการทํางาน 

การเลือกใช้พื้นชนิดพื้นสําเร็จ 
1. ดินท้องคลองเป็นดินอ่อน มีกําลังรับนํ้าหนักไม่เพียงพอที่จะต้ังน่ังร้านรองรับนํ้าหนักคอนกรีตเหลว ใน

ระหว่างเทพ้ืนสะพานได้ 
2. ลํานํ้ามีเรือแพผ่านเป็นประจํา ไม่สามารถต้ังน่ังร้านได้เป็นเวลานาน 
3. มีเวลาในการทํางานน้อย จําเป็นต้องเปิดการใช้จราจรโดยเร่งด่วน 
4. ไม่มีปัญหาในการขนส่งแผ่นพ้ืนสําเร็จจากโรงงานผลิต 
5. มีอุปกรณ์ในการยกติดต้ัง เช่น เครน รถยก 
6. มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทํางานได้อย่างสะดวก 

 ลักษณะของงานก่อสร้างสะพาน 

   งานก่อสร้างสะพาน  แยกออกได้ตามลักษณะของโครงการ ดังน้ี 
1.1 งานก่อสร้างสะพานในงานโครงการก่อสร้างทาง 
      1. การวางแผนก่อสร่างจะต้องสอดคล้องกับงานก่อสร้างตัวคันทาง 

2. สะพานขนาดเล็กช่วงความยาว (span) ไม่มาก ก่อสร้างโดยใช้แบบมาตรฐาน 
3. สะพานขนาดใหญ่ ข้ามแม่นํ้า ข้ามทางแยก (overpass) 

1.2  โครงการก่อสร้างสะพาน  โดยทั่วไปจะเป็นการก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ ข้ามแม่นํ้า หรือทางแยก 
(Overpass) แบบก่อสร้างจะเป็นแบบเฉพาะแห่งออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ มีแบบรายละเอียดประกอบ
มาก ซึ่งจะต้องศึกษาทําความเข้าใจอย่างรอบครอบก่อนลงมือก่อสร้าง 

1.3  โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ (Interchange) เป็นงานก่อสร้างที่มีความยุ่งยากซับซ้อนทั้งแนว
และระดับ เน่ืองจากโดยทั่วไปการออกแบบจะถูกจํากัดโดยเง่ือนไขของสภาพพ้ืนที่จึงต้องศึกษาแบบรายละเอียด
อย่างรอบครอบ 
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บทที่ 3 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

         การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลําห้วยบอง          
บ้านโพนเพ็ก  หมู่ที่ 7 ตําบลภูเวียง-บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น                
(หลังดําเนินการ)  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้ังงบประมาณในการก่อสร้าง ในปีพ.ศ.2559  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมาข้ามลําห้วย  เช่ือมระหว่างตําบลภูเวียง 
และตําบลบ้านเรือ  โดยการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยไม่เจาะจง จากประชาชน
กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ดําเนินการ ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ นํามาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉล่ีย 
ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ  ซึ่งได้กําหนดหัวข้อและวิธีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ดังต่อไปน้ี 

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

1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ตําบลภูเวียง ตําบลบ้านเรือ  อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ในบริเวณก่อสร้างและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เข้าไปดําเนินการโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

    ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7, 8   บ้านเรือ หมู่ที่ 1  
ตําบลบ้านเรือ  อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวนผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น   96  คน  
              

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลจาก ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไป เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4  ส่วน คือ 
               1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
สภาพก่อน หลัง การปรับปรุง  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
               2. ส่วนที่ 2  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  มี 10  ข้อ 
     3. ส่วนที่ 3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโครงการ  มี 7  ข้อ 
       3. ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจาก ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไป  โดยใช้แบบสอบถามมีโครงสร้าง  พร้อมสัมภาษณ์ 
ผู้นําชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนเก่ียวข้องในโครงการในพ้ืนที่
ดําเนินการ ทําการแจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ในส่วนของคําถามปลาย
ปิดและปลายเปิด ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ  ของโครงการ  
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4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล เดือน มกราคม – กันยายน  2562 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ีและร้อยละ การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉล่ีย โดยแบ่ง
คะแนนค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ  สเกลคําถามมี 5 ระดับ ดังน้ี  มากที่สุด( 5 ) มาก( 4 ) ปานกลาง( 3 ) น้อย( 2 )   
น้อยที่สุด( 1 ) 
      การวัดเป็นช่วงสเกลของลิเคิร์ท ( Likert five rating scale ) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน               
ดังน้ี( บุญชม ศรีสะอาด 2545 ) 

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

 

      จากหลักการ ดังกล่ าว  สามารถแบ่งความหมายของระ ดับคะแนนออกเ ป็น  5  ระ ดับ                 
ทิพยา กิจวิจารณ์ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การวิจัยเชิงปริมาณ )2551(หน้า 123–124)อ้างอิง มาจาก 
วาณี แสนมหาชัย) ดังน้ี 

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

6. การนําเสนอ 
        จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถ่ี ร้อยละ เชิงพรรณนา ในบทที่ 4      
ในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถาม ค่าสถิติ    
ที่ใช้จะเป็นค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และสรุปผลการติดตามในภาพรวมจะแสดงในบทท่ี 5  และรวบรวมเป็นรูปเล่ม 
รายงานผู้บริหารและลงใน www.kkpao.go.th ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

       จากการติดตามและประเมินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลําห้วยบอง          
บ้านโพนเพ็ก  หมู่ที่ 7 ตําบลภูเวียง-บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น                
(หลังดําเนินการ) โดยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบไม่เจาะจง จากผู้นําชุมชน 
ประชาชนท่ัวไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์จากสะพาน ในการใช้เส้นทางข้ามสะพาน
สัญจรผ่านไปมา ประกอบด้วยชาวบ้านในเขตตําบลภูเวียง และตําบลบ้านเรือ  จํานวนทั้งสิ้น 96 คน  ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด – ตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยแบ่งผลการประเมิน ดังน้ี 

1. สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย ได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์้อมูล ดังต่อไปน้ี 
          n    แทน   จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
                         x     แทน    ค่าเฉล่ีย (Mean) 
                      S.D   แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

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

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

          3. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean : ( x ) ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D) 

          4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
         การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลําห้วยบอง          

บ้านโพนเพ็ก  หมู่ที่ 7 ตําบลภูเวียง-บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (หลัง
ดําเนินการ) จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและทําการวิเคราะห์ จํานวน 96 คน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ 
ดังน้ี 
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ตารางที่  1    ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                 ชาย 55 57.29 

                 หญิง 41 42.71 

รวม 96 100.00 

2. อาย ุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                  21-30 ปี 1 1.04 

                  31 -40 ปี 2 2.08 

                  41-50 ปี 10 10.42 

                  51-60 ปี 28 29.17 

                  61 ปีขึ้นไป 55 57.29 

รวม 96 100.00 

3. สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                  ประชาชนทั่วไป 90 93.75 

                   ผู้นําชุมชน(กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน) 4 4.17 

                   รับราชการ/พนักงานของรัฐ 1 1.04 

                   อื่นๆ ระบ ุ 1 1.04 

รวม 96 100.00 

4. ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                  ประถมศึกษา 79 82.29 

                  มัธยมศึกษาตอนต้น 6 6.25 

                  มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 6.25 

                  ปวส./ปวส. 2 2.08 

                  ปริญญาตร ี 1 1.04 
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4. ระดับการศึกษา(ต่อ) จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                  สูงกว่าปริญญาตร ี 2 2.08 

รวม 96 100.00 

5. อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                  เกษตรกรรม 91 94.79 

                  รับจ้างทั่วไป 3 3.13 

                  รับราชการ 1 1.04 

                  อื่นๆ ระบ ุ 1 1.04 

รวม 96 100.00 

6. ท่านทราบหรือไม่ ก่อน การก่อสร้างสะพาน คสล. สภาพเดิม มีลักษณะ
อย่างไร 

จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                  ไม่ทราบ 5 5.21 

                  ทราบ เป็น(เช่น สะพานไม้,ไม่มีสะพาน 91 94.79 

รวม 96 100.00 

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ด้าน ข้ามลาํห้วย ระหว่างหมู่บ้าน/ 
ตําบล 

จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                  ได้ใช้ประโยชน ์ 81 84.38 

                  ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 15 15.63 

รวม 96 100.00 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ด้าน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                  ได้ใช้ประโยชน ์ 82 85.42 

                  ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 14 14.58 

 
รวม 96 100.00 
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9. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ด้าน เดินทางไปทํางานนอกหมู่บ้าน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                  ได้ใช้ประโยชน์เดินทางไปทํางาน 79 82.29 

                  ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 17 17.71 

รวม 96 100.00 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ด้าน ติดต่อประสานงานระหว่าง
หมู่บ้าน/ตําบล 

จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

                  ได้ใช้ประโยชน ์ 83 86.46 

                  ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 13 13.54 

รวม 96 100.00 
           
            จากตารางท่ี 1  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จํานวน  96  คน  เพศชายมากที่สุด   จํานวน  55  คน  
คิดเป็นร้อยละ  57.29  เพศหญิง จํานวน  41  คน คิดเป็นร้อยละ  42.71  มีอายุสูงสุด 61 ปีขึ้นไป  จํานวน  55  
คน  คิดเป็นร้อยละ 57.29  รองลงมาอายุระหว่าง  51-60 ปี  จํานวน  28  คน คิดเป็นร้อยละ 29.17  และอายุ
ระหว่าง  41-50 ปี  จํานวน  10  คน คิดเป็นร้อยละ  10.42  สถานภาพเป็นประชาชนทั่วไป  จํานวน  90  คน 
คิดเป็นร้อยละ  93.75  ผู้นําชุมชน  (กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) จํานวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ  4.17  
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ  82.29  รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากัน  จํานวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.25  และระดับ ปวช/ปวส. สูงกว่าปริญญาตรี 
เท่ากัน จํานวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.08  อาชีพหลักเกษตรกรรม จํานวน  91  คน คิดเป็นร้อยละ 94.79 
รองลงมารับจ้างทั่วไป จํานวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.13  ประชาชนทราบว่าสภาพเดิมก่อนการก่อสร้าง
สะพาน จํานวน  91  คน คิดเป็นร้อยละ  94.79   ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการใช้สัญจรข้ามลําห้วย
ระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล  จํานวน  81  คน  คิดเป็นร้อยละ  84.38  ประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านการขนพืชผล
ทางการเกษตร  จํานวน  82  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.42   ได้รับประโยชน์จากโครงการในการเดินทางไปทํางาน  
จํานวน  79  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.29   และ ประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านการติดต่อประสานงานระหว่าง
หมู่บ้าน/ตําบล  จํานวน  83  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.46   
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานของโครงการ (ระดับความพึงพอใจ) 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อย

ที่สุด SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
คร้ังนี้ ท่านพึงพอใจ 

86 
(89.58)

8 
(8.33) 

2 
(2.08) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.389 4.88 มาก

ท่ีสุด 

2. การก่อสร้างสะพาน คสล. เป็นการจัดการระบายน้ํา
ช่วงฤดูฝน ท่านพึงใจในระดับใด 

78 
(81.25)

16 
(16.67)

2 
(2.08) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.455 4.79 มาก

ท่ีสุด 

3. การก่อสร้างสะพาน คสล.ทําให้เกิดความปลอดภัยใน
การสัญจรข้าม ไป-มา ท่านพึงพอใจในระดับใด 

86 
(89.58)

9 
(9.38) 

1 
(1.04) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.350 4.89 มาก

ท่ีสุด 

4. ลักษณะงานการเก็บรายละเอียด การดําเนินงานของผู้
รับจ้าง ท่านพึงพอใจในระดับใด 

55 
(57.29)

36 
(37.50)

5 
(5.21) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.595 4.52 มาก

ท่ีสุด 

5. การประชาสัมพันธ์งานโครงการก่อสร้างของ อบจ. 
ขอนแก่น ท่านพึงพอใจในระดับใด 

75 
(78.13)

20 
(20.83)

1 
(1.04) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.444 4.77 มาก

ท่ีสุด 

6. การก่อสร้างสะพาน คสล.ทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคม
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน/ ตําบล ท่านพึงพอใจในระดับใด 

80 
(83.33)

16 
(16.67)

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.373 4.83 มาก

ท่ีสุด 

7. ลดระยะเวลาในการเดินทางน้อยลงประหยัดเวลาทําให้
สะดวกรวดเร็ว ท่านพึงพอใจในระดับใด 

76 
(79.17)

19 
(19.79)

1 
(1.04) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.438 4.78 มาก

ท่ีสุด 

8. วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างในคร้ังนี้ ได้มาตรฐานมีความ
แข็งแรงทนทาน เหมาะสมกับงบประมาณ ท่านพึงพอใจ
ในระดับใด 

66 
(68.75)

28 
(29.17)

2 
(2.08) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.514 4.67 มาก

ท่ีสุด 

9. โครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้าน และประชาชนท่ีสัญจรไปมา ท่านพึงพอใจใน
ระดับใด 

71 
(73.96)

24 
(25.00)

1 
(1.04) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.467 4.73 มาก

ท่ีสุด 

10. ภาพรวมท้ังหมดของโครงการก่อสร้างในคร้ังนี้ ท่าน
พึงพอใจในระดับใด 

77 
(80.21)

17 
(17.71)

2 
(2.08) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.461 4.78 มาก

ท่ีสุด 

รวม 0.465 4.76 มาก
ท่ีสุด 
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              จากตารางที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( x ) = 4.76,S.D.=0.465) หรือคิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจของประชาชน  95.20  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5  อันดับ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนมาก  
ที่สุดอันดับแรก คือ  การก่อสร้างสะพาน คสล.ทําให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรข้ามไป-มา มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 
4.89,S.D.=0.350) มากที่สุดอันดับที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. มีค่าเฉล่ีย ( x )=
4.88,S.D.=0.389)  มากที่สุดอันดับที่ 3  การก่อสร้างสะพาน คสล.ทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน/ตําบล  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.83,S.D.=0.373)  มากที่สุดอันดับที่ 4  การก่อสร้างสะพาน คสล.เป็นการ
จัดการระบายนํ้าช่วงฤดูฝน  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.79,S.D.=0.455) มากที่สุดอันดับที่ 5  ลดระยะเวลาในการ
เดินทางน้อยลงประหยัดเวลาทําให้สะดวกรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 4.78,S.D.=0.438)  ระดับความพึงพอใจน้อย
ที่สุดแต่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ลักษณะงานการเก็บรายละเอียด การดําเนินงานของผู้รับจ้าง  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 
4.52,S.D.=595) และในภาพรวมทั้งหมดของโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในครั้งน้ีประชาชนมีความพึงพอใจ    
มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.78,S.D.=461)   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลําห้วยบอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (หลังดําเนินการ) 
 

               ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 22 
	 		
 

ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการ (ระดับการมีส่วนร่วม) 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย

ท่ีสุด SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

42 
(43.75)

45 
(46.88) 

7 
(7.29) 

1 
(1.04) 

1 
(1.04) 0.740 4.31 มาก 

2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

40 
(41.67)

49 
(51.04)

7 
(7.29) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.609 4.34 มาก 

3. มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

33 
(34.38)

55 
(57.29)

6 
(6.25) 

2 
(2.08) 

- 
(0.00) 0.657 4.24 มาก 

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

42 
(43.75)

48 
(50.00)

5 
(5.208)

1 
(1.042) 

- 
(0.00) 0.631 4.36 มาก 

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

53 
(55.21)

39 
(40.63)

4 
(4.17) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.577 4.51 มาก

ท่ีสุด 

6. โครงการนี้คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับ 63 
(65.63) 

31 
(32.29)

2 
(2.08) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.523 4.64 มาก

ท่ีสุด 

7. โครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชนและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

78 
(81.25)

17 
(17.71)

1 
(1.04) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.424 4.80 มาก

ท่ีสุด 

รวม 0.630 4.46 มาก 

               
           จากตารางที่ 3  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.46,S.D.=0.630) หรือคิดเป็นร้อยละ 89.20  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5 อันดับ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากท่ีสุด เป็น อันดับแรก คือ 
โครงการน้ีตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย( x )= 4.80,S.D.=0.424) 
มากที่สุด อันดับที่  2  คือ โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 4.64,S.D.=0.523) มากที่สุด
อันดับที่ 3  คือ มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย( x ) = 
4.51,S.D.=0.577)  อันดับที่ 4  ระดับมาก คือ มีความโปร่งในและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ( x ) = 4.36,S.D.=0.631)  อันดับที่ 5  ระดับมาก คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม   มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.34,S.D.=0.609) และการมีส่วนร่วมมีระดับน้อย 
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คือ มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย( x ) = 4.24,S.D.=0.609) 
ซึ่งการมีส่วนร่วมยังอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  
  4.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน และตําบลใกล้เคียงเป็นอย่างมาก          
ซึ่งสภาพเดิมก่อนการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยบอง  สภาพเดิมเป็นสะพานไม้ไผ่พาดข้าม    
ลําห้วย รถยนต์ หรือยานพาหนะอ่ืนๆ ไม่สามารถข้ามไป มาได้  เพราะสะพานไม้ไผ่มีสภาพไม่มั่นคง แข็งแรง       
ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ ที่ชาวบ้านช่วยกันทําขึ้นมาเพ่ือใช้เดินทางข้ามไปอีกฝั่งได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูก
ด้านการเกษตรอยู่อีกฟากของลําห้วยบอง  การเดินทาง  การขนพืชผลทางการเกษตรมีความลําบากและมีอันตราย
มาก ต้องใช้เส้นทางอ้อมลําห้วยที่มีระยะทาง ประมาณ 3-4 กม. ดังคํากล่าวของ นายเฉลิม  ศรีลาพล ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8  บ้านโพนเพ็ก  กล่าวว่า “ สภาพเดิมเป็นไม้ไผ่พาดข้ามลําห้วย รถไม่สามารผ่านไปมาได้ ไม่มี
สะพานข้าม ระยะทางไกลมาก ประมาณ 3 – 4 กม. ปัจจุบัน มีการก่อสร้างสะพาน คสล. ชาวบ้านใช้เวลานิด
เดียวก็สามารถเดินทางข้ามไปมาสะดวกและรวดเร็ว การขนพืชผลทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว”  
การก่อสร้างสะพาน คสล. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งประชาชนมีความต้องการ
สะพาน คสล.มาก จึงทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ประชาชนทั้งสองตําบล และ
อําเภอหนองนาคํา ที่มีพ้ืนที่ติดเขตอําเภอภูเวียงจะได้รับประโยชน์จากโครงการน้ีโดยตรง   

 4.5 ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รบัจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม ข้ามลําห้วยบอง   
บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2560  ซึ่งความเหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่    
ในการก่อสร้างมีความเหมาะสม  ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  
ตามรายละเอียด ดังน้ี 
               1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม ข้ามลําห้วยบอง   
บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะเร่ิมดําเนินการก่อสร้างจะทําการสํารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  มีการ
ประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ เสนอความต้องการผ่าน อปท.ในพ้ืนที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป ในการสํารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง จะ
เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจะดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก  ในการก่อสร้างสะพาน คสล. 
ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพของลําห้วย  ขนาด ความกว้าง ยาว ความแรงของกระแสนํ้า จะเป็นตัวกําหนดว่าจะ
ดําเนินการก่อสร้างช่วงไหน จากข้ันตอนการดําเนินการสํารวจ การจัดสรรงบประมาณ จนถึงขั้นดําเนินการ เป็น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชนในพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  
      2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําห้วยบอง   บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 
ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ในการจัดต้ังงบประมาณใช้ก่อสร้างสะพาน คสล. ต้องคํานึงถึง
ความเดือดร้อนและจําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน ความมั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐานอายุการใช้งานนานคุ้มค่ากับ
งบประมาณการก่อสร้าง  ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่
การประมาณการระยะเวลา ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน ความคงทนได้มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็น
ตัวเงิน แต่เป็นการวัดช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไป
มา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งอายุการใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว การคิดในด้าน
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ผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว 
อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ในมุมของการใช้ประโยชน์ ความมั่นคง อายุการใช้งาน
โครงการ สามารถใช้ประโยชน์ได้ การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
แทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณา
ผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการในระยะยาว ดังคํากล่าวของ นายบุญ
ธรรม  ศรีชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตําบลภูเวียง  อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “สภาพเดิมเป็นไม้ไผ่ 
พาดข้ามลําห้วย พอได้ข้ามไปมาได้ สภาพไม่แข็งแรง แต่ชาวบ้านต้องสัญจรข้ามไปมาเพื่อประกอบอาชีพใน
การทําเกษตรทํานา ทําสวน ซ่ึงมีที่ดินอยู่อีกฝั่งลําห้วย ชาวบ้านมีความลําบากมาก  ชาวบ้านดีใจมากท่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทําการก่อสร้างสะพาน คสล.ให้กับกับชาวในพื้นที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
สภาพสะพานที่ก่อสร้างมีความม่ันคงแข็งแรงคุ้มค่ากับงบประมาณมาก”  
        3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. แห่งน้ี เป็นความต้องการของคนในชุมชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง          
ในการใช้สะพาน ข้ามลําห้วยบอง ยานพาหนะ รถยนต์ที่ใช้ขนพืชผลทางการเกษตร สามารถว่ิงข้ามไปมาได้สะดวก
รวดเร็วมาก เพราะสะพานมีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งมีความกว้าง  8  เมตร ยาว 40  เมตร สามารถแก้ไขปัญหา
ความ เดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก และการก่อสร้างสะพาน คสล. ที่ใช้ข้ามลําห้วยที่เช่ือมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด จะเห็นได้ว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง ประมาณ 3-4 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนใช้ประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อ
ประสานงาน ดังคํากล่าวของ นายเกษม  มาตรทา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  ตําบลภูเวียง  อําเภอภูเวียง  จังหวัด
ขอนแก่น  กล่าวว่า “ ต้ังแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้ามาทําการก่อสร้างสะพาน คสล.ให้กับ
ชาวบ้านในพื้นที่ในเขตอําเภอภูเวียง ซ่ึงมีหลายหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ไม่เฉพาะชาวบ้าน
อําเภอภูเวียงเท่านั้น ยังมีชาวบ้านอําเภอหนองนาคําที่เขตแดนติดกัน ยังมาใช้เส้นทางแห่งนี้ข้ามไปมา          
ใช้ในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งขนพืชผลทางการเกษตร มีความสะดวกรวดเร็วมาก ใช้เวลาในการ
เดินทางน้อย ประชาชนได้รับประโยชน์มีความปลอดภัยในการเดินทาง ชาวบ้านทั้ง 2 อําเภอ ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างมากที่แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ได้เป็นอย่างดีย่ิง ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างแท้จริง” 
      4. ผลกระทบจากโครงการ พบว่า การก่อสร้างสะพาน คสล. ที่ใช้ข้ามลําห้วยบอง มีความกว้าง  8  
เมตร  ยาว  40  เมตร เป็นลําห้วยสาธารณะ ซึ่งห่างจากถนนหลักประมาณ 400-500  เมตร กว้างประมาณ 3 
เมตร     รถสวนไปมาไม่ได้ จะมีปัญหาตรงทางเข้าออกลําบาก เป็นถนนหินคลุก ชาวบ้านจะใช้เส้นทางนี้เป็นทาง
ลัด ช่วงฤดูฝนถนนเป็นดินโคลน เดินทางลําบากมาก ถึงแม้ว่าจะมีสะพานแล้ว ซึ่งสะพานมีความกว้าง 8  เมตร  
ยาว  40  เมตร  ถนนเข้าออกกว้างแค่ 3  เมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ทําการเกษตรท้ังสองฝั่งลําห้วย จึงมี
ผลกระทบในการเดินทางขนพืชผลทางการเกษตรเพราะถนนแคบมาก ชาวบ้านจึงต้องการถนนใช้ในการขนพืชผล
ทางการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ ทํานา ทําสวน  ทําไร่อ้อย มันสําปะหลัง ดังคํากล่าวของ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า “ปัญหาปัจจุบันของชาวบ้าน คือ ถนนท่ีเข้ามาถึงก่อสร้างสะพาน แคบมาก รถไม่สามารถ
ขับสวนไปมาได้ ซ่ึงสภาพถนนเป็นหินคลุก หน้าฝนเดินทางลําบาก ได้สะพานแล้ว ชาวบ้านยังมีความต้องการ
ถนนคอนกรีต เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา ปัจจุบันถนนมีความกว้าง 3 เมตร ถ้ามีการก่อสร้างถนน ชาวบ้านทั้ง
สองข้างยินดีที่จะบริจาคถนน ขยายถนนให้มีความกว้างเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร”  
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 4.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานโครงการน้ีต้ังแต่ขั้นตอนเสนอโครงการ เป็น โครงการท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางข้ามลําห้วย จําเป็นต้องเดินทางไปประกอบ
อาชีพ หรือใช้สัญจรไปมาในการทําการเกษตร  โครงการแล้วเสร็จมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ  มีส่วนร่วม
ในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม  และยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาขนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม ในขั้นตอนอ่ืนๆ  ตลอดทั้งมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับโครงการ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ดูแล ติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการ  มีความโปร่งในและเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  พร้อมรับทราบการรายงานผลจากการ
ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ชาวบ้านรวมทั้งผู้นําชุมชนในหมู่บ้านได้เข้าไปดูการทํางาน
ก่อสร้าง ได้เห็นกระบวนการในการทํางาน ดังคํากล่าวของผู้นําชุมชนในหมู่บ้านคนหน่ึงกล่าวว่า “ชาวบ้านใน
หมู่บ้านรวมทั้งผู้นําชุมชน ได้ผลัดเปลี่ยนแวะเวียนเข้ามาดูการก่อสร้างสะพาน คสล.ตลอด จนการก่อสร้าง
สะพาน แล้วเสร็จ จะเห็นขั้นตอนการทํางานของผู้รับจ้างในการก่อสร้างสะพาน คสล.จนแล้วเสร็จ เพราะเป็น
โครงการท่ีตรงกับความต้องการของชาวบ้าน มีความคุ้มค่ากับงบประมาณ สะพาน คสล.มีความแข็งแรง      
ได้มาตรฐาน อายุการใช้งานคงจะนานมาก สิ่งที่ชาวบ้านต้องการเพิ่มเติม คือ ต้องการถนนรอบลําห้วยบอง   
ทั้งสองฝั่ง เพื่อความสะดวกให้กับชาวบ้านที่มีพื้นที่แหล่งเกษตรกร ในการประกอบอาชีพ ทํานา ทําไร่ 
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเสริม ทําไร่อ้อย เพราะอาชีพหลักทํานา ชาวนาส่วนใหญ่จะปลูกข้าวจ้าว ที่เก็บเก่ียว
ได้เร็ว”  
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บทที่ 5 

สรุปการติดตามและประเมินผล 

      การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยบอง บ้านโพนเพ็ก 
หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2562 
(หลังดําเนินการ)  ระยะเวลาดําเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล มกราคม – กันยายน พ.ศ.2562 เป็นการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ.2559  โดย
ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่ดําเนินการจริงและทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย
แล้ว สรุปผลการติดตาม ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ 
    2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
    3. ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 วัตถุประสงคข์องโครงการ 
    1. เพ่ือทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการ 
    2. เพ่ือทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มค่า ของโครงการ 
             3. เพ่ือทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
             4. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
   

 5.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยบอง บ้านโพนเพ็ก 
หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2562 
(หลังดําเนินการ)  เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจ มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ  โดยทําการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับ ผู้นําชุมชน  ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่เจาะจง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินการ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ประกอบด้วย 3 ส่วน 
  ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
           ส่วนที ่3  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

     สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
           1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล   
                    ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  96 คน เพศชายมากที่สุด จํานวน 55 คน เพศหญิง จํานวน      
41  คน  มีอายุสูงสุด 61 ปีขึ้นไป  จํานวน  55  คน  รองลงมาอายุระหว่าง  51-60 ปี  จํานวน 28 คน  และอายุ
ระหว่าง  41-50 ปี  จํานวน  10 คน  สถานภาพเป็นประชาชนทั่วไป จํานวน 90  คน ผู้นําชุมชน(กํานัน, 
ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) จํานวน  4  คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 79 คน รองลงมาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากัน  จํานวน  6  คน  และระดับ ปวช/ปวส. สูงกว่าปริญญาตรี 
เท่ากัน จํานวน 2 คน  อาชีพหลักเกษตรกรรม จํานวน  91  คน รองลงมารับจ้างทั่วไป จํานวน  3  คน   
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            2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ทําให้เกิด
ความปลอดภัยในการสัญจรข้ามไปลําห้วย  ประชาชนท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ครั้งน้ี  
ทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล การก่อสร้างสะพาน คสล. เป็นการจัดการระบายนํ้าช่วง
ฤดูฝน ลดระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง ประหยัดเวลาทําให้สะดวกรวดเร็ว  ซึ่งสภาพเดิมก่อนการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยบอง  สภาพเดิมเป็นสะพานไม้ไผ่พาดข้ามลําห้วย รถยนต์ หรือยานพาหนะ
อ่ืนๆ ไม่สามารถข้ามไป มาได้  เพราะสะพานไม้ไผ่มีสภาพไม่มั่นคง แข็งแรง  เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ชาวบ้านช่วยกันทํา
ขึ้นมาเพ่ือใช้เดินทางข้ามไปอีกฝั่งได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกด้านการเกษตรอยู่อีกฟากของลําห้วยบอง  
การเดินทาง  การขนพืชผลทางการเกษตรมีความลําบากและมีอันตรายชาวบ้านส่วนใหญ่ขนพืชผลทางการเกษตร 
เดินทางไปทํางาน หรือติดต่อประสานงานกันระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล  
            สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ในการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลําห้วยบอง ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เป็นโครงการที่ตรงกับ
ความต้องการ ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 95.20   

           ความคุ้มค่าและประโยชนท์ี่ได้รบัจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําห้วยบอง บ้านโพนเพ็ก 
หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2559  ซึ่งความเหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่    ในการก่อสร้างมี
ความเหมาะสม  ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตาม
รายละเอียด ดังน้ี 
               1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม ข้ามลําห้วยบอง   
บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   จะเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะทําการสํารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีการ
ประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ  เสนอความต้องการผ่าน อปท.ในพ้ืนที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป ในการสํารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง จะ
เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจะดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก ในการก่อสร้างสะพาน คสล. 
ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพของลําห้วย  ขนาด ความกว้าง ยาว ความแรงของกระแสนํ้า จะเป็นตัวกําหนดว่าจะ
ดําเนินการก่อสร้างช่วงไหน จากข้ันตอนการดําเนินการสํารวจ การจัดสรรงบประมาณ จนถึงขั้นดําเนินการ เป็น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชนในพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  
                 ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า การเลือกสถานที่ในการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลําห้วยบอง  ชาวบ้านจะเป็นผู้หา
สถานที่ที่เหมาะสม ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ ความเหมาะสมสภาพพื้นที่ ชาวบ้านในพ้ืนที่จะรู้ว่า
ตําแหน่งไหนเหมาะสมไม่สม เป็นความต้องการของชาวบ้านโดยตรง การแก้ไขความเดือดร้อนมากจะดําเนินการ
แก้ไขเป็นอันดับแรก  ในการก่อสร้างสะพาน คสล. ความกว้าง ยาว ของลําห้วย แต่ละแห่งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
สภาพของลําห้วยในแต่ละพ้ืนที่ จากขั้นตอนการดําเนินการสํารวจ การจัดสรรงบประมาณ จนถึงขั้นดําเนินการ 
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชนในพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  
     2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําห้วยบอง   บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 
ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ในการจัดต้ังงบประมาณใช้ก่อสร้างสะพาน คสล. ต้องคํานึงถึง
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ความเดือดร้อนและจําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน ความมั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐานอายุการใช้งานนานคุ้มค่ากับ
งบประมาณการก่อสร้าง ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่
การประมาณการระยะเวลา ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน ความคงทนได้มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็น
ตัวเงิน แต่เป็นการวัดช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไป
มา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งอายุการใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว การคิดในด้าน
ผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว 
อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ในมุมของการใช้ประโยชน์ ความมั่นคง อายุการใช้งาน
โครงการ สามารถใช้ประโยชน์ได้ การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
แทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณา
ผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการในระยะยาว ดังคํากล่าวของ นายบุญ
ธรรม  ศรีชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตําบลภูเวียง  อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “สภาพเดิมเป็นไม้ไผ่ 
พาดข้ามลําห้วย พอได้ข้ามไปมาได้ สภาพไม่แข็งแรง แต่ชาวบ้านต้องสัญจรข้ามไปมาเพื่อประกอบอาชีพใน
การทําเกษตรทํานา ทําสวน ซ่ึงมีที่ดินอยู่อีกฝั่งลําห้วย ชาวบ้านมีความลําบากมาก  ชาวบ้านดีใจมากท่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทําการก่อสร้างสะพาน คสล.ให้กับกับชาวในพื้นที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
สภาพสะพานที่ก่อสร้างมีความม่ันคงแข็งแรงคุ้มค่ากับ 
     ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ความคุ้มค่ากับงบประมาณ เน่ืองจากโครงการก่อสร้าง สะพาน คสล .ครั้งน้ี           
การดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจึงมีความคุ้มค่ากับงบประมาณ ได้มาตรฐานมีความม่ันคงแข็งแรง ประชาชน
ได้รับประโยชน์ มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานมากทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม   
                3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. แห่งน้ี เป็นความต้องการของคนในชุมชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง          
ในการใช้สะพาน ข้ามลําห้วยบอง ยานพาหนะ รถยนต์ที่ใช้ขนพืชผลทางการเกษตร สามารถว่ิงข้ามไปมาได้สะดวก
รวดเร็วมาก เพราะสะพานมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่าง
มาก และการก่อสร้างสะพาน คสล. ที่ใช้ข้ามลําห้วยที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด จะเห็น
ได้ว่าประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 3-4 กิโลเมตร เป็น
เส้นทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนใช้ประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อประสานงาน ดังคํากล่าวของ นายเกษม  มาตร
ทา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  ตําบลภูเวียง  อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า “ ต้ังแต่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้ามาทําการก่อสร้างสะพาน คสล.ใหกั้บชาวบ้านในพื้นที่ในเขตอําเภอภูเวียง ซ่ึงมีหลาย
หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ไม่เฉพาะชาวบ้านอําเภอภูเวียงเท่านั้น ยังมีชาวบ้านอําเภอหนองนา
คําที่เขตแดนติดกัน ยังมาใช้เส้นทางแห่งนี้ข้ามไปมา ใช้ในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งขนพืชผลทาง
การเกษตร มีความสะดวกรวดเร็วมาก ใช้เวลาในการเดินทางน้อย ประชาชนได้รับประโยชน์มีความปลอดภัย
ในการเดินทาง ชาวบ้านทั้ง 2 อําเภอ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างมากที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้เป็นอย่างดีย่ิง ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
โครงการอย่างแท้จริง” 
              ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการมีหลายด้านประกอบด้วย ด้านการคมนาคม
ขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต  ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมากสําหรับโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  โครงการที่ดําเนินการ
ไ ม่ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ น้ อ ย ม า ก  เ พ ร า ะ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก โ ค ร ง ก า ร  
              การติดตามและประเมินผลในคร้ังน้ี  ได้ข้อค้นพบ คือ การก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลําห้วยบอง    
บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  เป็นการ
ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลําห้วยบอง  ประชาชนส่วนมากใช้เป็นเส้นทางไปสู่แหล่งเกษตรของชาวบ้าน ต้องข้ามลํา
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ห้วย รถยนต์สามารถว่ิงข้ามไปมาได้ ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็วขึ้น เป็นโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ     
ซึ่งทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้    
            2. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินโครงการ  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผล
การดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการ
ดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก เพราะ
เป็น โครงการน้ีตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่
ได้รับ  ประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  โครงการมีความโปร่ง
ในและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ซึ่งก่อนหรือหลังการ
ดําเนินการ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดี   ตลอดทั้ง
ประชาชนได้รับรู้มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทุกขั้นตอน เป็นโครงการที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการเป็นอย่างมาก 
   สรุปได้ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ในการแก้ไขปัญหา เข้ามามีส่วน
ร่วมในการริเริ่ม ร่วมกําหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบร่วมติดตาม
ประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ  อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนทุกรูปแบบในพ้ืนที่ที่ดําเนินงาน 
ประชาชนเป็นจุดสําคัญที่สุด ทําให้ระดับผลมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.20 
 

5.3 ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ 
 จากการลงพื้นที่ พบว่า ประชาชนในบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7,8  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1          
ตําบลบ้านเรือ  อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  มีความต้องการ ดังน้ี 
 

1. ต้องการให้ขยายถนนให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเพ่ือรถจะได้ว่ิงสวนกันไปมาได้สะดวก  
2. ต้องการให้ขยายถนนที่เช่ือมกับสะพานให้กว้างประมาณ 8 เมตรเท่ากับสะพาน  
3. ต้องการให้ทําเป็นถนนคอนกรีต หรือหินคลุกและขยายถนนให้กว้างขึ้นเพ่ือสัญจรไปมาได้สะดวกข้ึน  
4. ต้องการให้ขยายถนนเส้นทางหลักถนนลาดยาง เช่ือมต่อกับถนนไปข้ามสะพาน  
5. ขาดแคลนแหล่งนํ้าอุปโภค บริโภค ช่วงฤดูแล้ง  
6. อยากให้มาเจาะบ่อบาดาลเพราะขาดแคลนนํ้า  
7. ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค ต้องการให้มาขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล พร้อมติดต้ังแผงโซล่าเซล  
 

5.4  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ยังต้องการ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน ในการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งนํ้าไว้อุปโภค-บริโภค การขุดลอกลําห้วยช่วง
ระบายนํ้าในช่วงฤดูฝนนํ้าจะมีปริมาณมาก พอถึงฤดูแล้งชาวบ้าน ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าในการทํา
การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
               1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
และเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งก่อสร้างสะพาน หรือท่อเหลี่ยม      
ใช้ในการสัญจรไปมาข้ามลําห้วย และยังแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้  

       2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการดําเนนิการในคร้ังต่อไป 
                  1) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างสิ่งสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ครอบคลุม ทุกอําเภอ  
ในจังหวัดขอนแก่น  และควรจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย 
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       2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ 
ด้าน  เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น:  แผนดําเนนิงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
            กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2561 
 
 
 
                

 



                                                                                                   

                                                                                                          

                

                                                                                                          

                

                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล 
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยบอง   บ้านโพนเพ็ก  หมู่ที่ 7                    

ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ  อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น   

 

 

 

 
 
 

 



 

ภาพขณะติดตามฯ 

 

 

ภาพความกว้างสะพาน 

 

 

 

 

 



 

สะพานฝั่งซ้าย 

 

 

สะพานะฝัง่ขวา 

 

 

 

 

 



 

ภาพความกว้างสะพาน 

 

 

คณะทาํงานถ่ายภาพร่วมกับผู้นาํชุมชน 

 

 

 

 



 

ภาพขณะเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน 

 

 

 

ภาพขณะเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน 

 

 

 
 



 
        
 

 
แบบสอบถามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยบอง บา้นโพนเพก็ หมู่ที่ 7                  

ตําบลภเูวียง-บา้นเรือ หมู่ที ่1  ตําบลบา้นเรือ อําเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน่  ประจําปี พ.ศ. 2562 
------------------------------------------ 

คําชี้แจง  ให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย   ลงในแบบสอบถาม  พร้อมกับกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง 
             แบบสอบถามมี  3  ส่วน  ดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    

1.   เพศ        ชาย    หญิง 
 

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

3. สถานภาพ            ประชาชนทั่วไป           ผูนํ้าชุมชน(กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน)     นักเรียน/นักศึกษา 
                            รับราชการ/พนักงานของรัฐ     บริษัท/เอกชน      อ่ืนๆ ระบุ..............................  
 

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

5.  อาชีพหลัก  เกษตรกรรม   รับจ้างทั่วไป   นักเรียนนักศึกษา   ธุรกิจสว่นตัว/ค้าขาย/เอกชน 
 องค์กรมหาชน/รัฐวิสาหกิจ        รบัราชการ            อ่ืน ๆ ระบุ……………. 
 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   ข้ามลําห้วยระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล  
     ขนส่งพืชผลทางการเกษตร  เดินทางไปทํางานนอกหมู่บ้าน  ติดต่อประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล 
 

7. ท่านทราบหรือไม่ ก่อน การก่อสร้างสะพาน คสล. สภาพเดิม มีลักษณะอย่างไร 
    ไมท่ราบ    ทราบ เป็น(เช่น สะพานไม้, ไม่มสีะพาน).............................................................. 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  

ส่วนที่ 2     การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการ                                              

 
 
 
ลําดับที่ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม      
3 มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม       

4 มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

     

5 มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6 โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ไดร้ับ      

7 โครงการน้ีตรงกบัความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 
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 ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานของโครงการ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด
(1) 

1 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ครั้งน้ี  ท่านพึงพอใจ  
ในระดับใด 

     

2 การก่อสร้างสะพาน คสล. เป็นการจัดการระบายนํ้าช่วงฤดูฝน  ท่านพึง  
พอใจ ในระดับใด  

     

3 การก่อสร้างสะพาน คสล.ทําให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรข้าม       
ไป- มา ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

4 ลักษณะงานการเก็บรายละเอียด การดําเนินงานของผู้รับจ้าง          
ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

5 การประชาสัมพันธ์งานโครงการก่อสร้างของ อบจ. ขอนแก่น          
ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

6 การก่อสร้างสะพาน คสล.ทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน/ ตําบล ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

7 ลดระยะเวลาในการเดินทางน้อยลงประหยัดเวลาทําให้สะดวกรวดเร็ว 
ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

8 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างในคร้ังน้ี ได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทาน       
เหมาะสมกับงบประมาณ  ทา่นพึงพอใจในระดับใด 

     

9 โครงการน้ีตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน               
และ ประชาชนที่สัญจรไปมา ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

10 ภาพรวมทั้งหมดของโครงการก่อสร้างในคร้ังน้ี ท่านพึงพอใจในระดับใด 
      

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ................................................................................................................................................ …………………
…………………………………………………………………………………………………………………. ...................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 
 
 

ขอขอบคณุที่ให้ความร่วมมือ  
       ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ 

 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6793 
 



 
การติดตามและประเมินผลโครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยบอง   

 บ้านโพนเพ็ก  หมู่ที่ 7  ตําบลภูเวียง – บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบา้นเรือ  อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  
………………………………………………. 

 
                                             คณะที่ปรึกษา 
 
1.  ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2. นายสิทธิกูล  ภูคําวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3. นางวัชราภรณ์  ผ่องใส  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4. นายพิทักษช์น  ช่างเหลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
5.  นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
6.  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจนัทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

          7.  นายประสิทธ์ิ  อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  
1. นายตระกูล  เจรญิเช้ือ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 
2. นายประสิทธ์ิ  ทองแท่งไย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 
3. นายฉันท์ชัย  ชานนท์               ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น                           กรรมการ 
4. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์               ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น                              กรรมการ 
5. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น              หัวหน้าส่วนราชการ          กรรมการ 
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น     หวัหน้าส่วนราชการ                             กรรมการ 
7. นายประสิทธ์ิ  อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น             กรรมการ 
8. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ 
9. นายเพ็ชร    มลูป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ                             กรรมการ  
 

คณะทาํงาน 

1. นางสาวศิริวรรณ  สรุินทะ  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น                     คณะทํางาน 
          2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ            คณะทํางาน 
          3. นายอภิเดช สุระมณี            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ            คณะทํางาน 
          4. นายพงศ์พีระ  ศรบุีญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                    คณะทาํงาน 
          5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย              ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์                          คณะทํางาน 
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