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สวนที ่5 
การติดตามและประเมินผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548   หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนการติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการ ท่ีปรากฏในแผนดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจําป พ.ศ. 
2559  และโครงการท่ีปฏิบัติไดจริงในปงบประมาณท่ีตั้งไว  ซ่ึงผานการพิจารณาจากสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน และประกาศใชแลว โดยจะเปรียบเทียบในแตละปมีแผนงาน/โครงการใดบางท่ีนําไป
ดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแตละแผนงานโครงการ  มีจํานวนเทาใด เปนรอยละ
เทาใด ท้ังจํานวนโครงการและงบประมาณใหชัดเจนแลวดําเนินการติดตามฯ ในแตละยุทธศาสตร ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
3. พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูล 
8. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
9. การนําเสนอ 

 
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1.1 ประชากร (Population) คือ ประชาชนกลุมตัวอยาง เปนแหลงขอมูลในการติดตาม
และประเมินผล ไดแก ประชาชน บุคคลท่ัวไป ผูนําชุมชน ผูบริหาร เจาหนาท่ี ของ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดขอนแกน ในแตละพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนในพ้ืนท่ีดําเนินการ ทําการติดตามและประเมินผล
การดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ โดยจะทําการติดตาม
และประเมินผลใหครบทุกดาน รวม 26 อําเภอ ท้ัง 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหครอบคลุมทุกอําเภอ 
ยุทธศาสตรละไมนอยกวารอยละ3  
      1.1.2 กลุมตัวอยาง (Sampling)  ในการเลือกกลุมตัวอยางในปนี้  เลือกตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) คือไมจําเพาะเจาะจงวาเปนใคร  ไมกําหนด เพศ การศึกษา อายุ อาชีพ  เปนผูท่ี
ไดรับประโยชนหรืออยูในชุมชน ซ่ึงโครงการนั้นดําเนินการในพ้ืนท่ีเปนการเลือกแบบเจาะจง( purposive 
sampling) 

- จํานวนกลุมตัวอยางแบบกําหนดไวกอน ( Quota Sampling) คือ จะใหตอบแบบสอบถาม
เพ่ือติดตามและประเมินผล ตามความเหมาะสมของแตละโครงการ 
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1.2 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
     1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
              2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยติดตามประเมินผล ตามท่ีเห็นสมควร 
โดยแบงเขตรับผิดชอบ ในแตละอําเภอ ครอบคลุมท้ังจังหวัดขอนแกน 

3. คัดเลือกโครงการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการท่ีได
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ใหครอบคลุม ทุกยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง 26 อําเภอ ในเขต
จังหวัดขอนแกน 

 4. จัดทําแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตร เพ่ือติดตามประเมินผล โดยใชเกณฑความพึง
พอใจ คือ ประชาชน  บุคคลท่ัวไปท่ีไดรับประโยชนหรือมาใชบริการของโครงการ โดยการกําหนดหัวขอ
แบบสอบถาม ตามแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด  และตามวัตถุประสงคอ่ืนๆ ของโครงการ   

 5. แจกแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตรใหคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้งไปดําเนินการ
แจกใหประชาชนตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ  ท่ีไดคัดเลือกเพ่ือใหประชาชนตอบแบบสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 

 6. คณะทํางานและผูชวยเก็บแบบสอบถามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนให ฝายติดตาม
และประเมินผล กองแผนและงบประมาณ เพ่ือรวบรวมไวแตละยุทธศาสตร 
       7. กองแผนและงบประมาณ   คัดแยกแบบสอบถามแตละยุทธศาสตร ท่ีไดรับคืนและทํา
การลงรหัสขอมูล ประเมินผลแตละยุทธศาสตร โดยใชโปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร   

 8. เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล ใหคณะกรรมการและผูบริหารรายงานตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และปดประกาศในท่ีเปดเผยเพ่ือใหประชาชนรับทราบผลการ
ประเมินผลโดยท่ัวถึงกันไมนอยกวาสามสิบวัน  

 

1.3 การเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
                   การเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการติดตามประเมินผลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน รวม  26  อําเภอ  
โครงการตามแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559   ท่ีดําเนินการจริง 
 

1.4 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้  คณะ ทํางาน การติดตามและประเมินผลฯ ใช
แบบสอบถามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดจัดทําไวเพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานตางๆ  ท้ัง  6  ยุทธศาสตร    
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และตามแบบสอบถามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
ประเด็นคําถามท่ีคณะทํางานสรางเครื่องมือสําหรับติดตามและประเมินผลโครงการใหครอบคลุมทุก
ประเด็น โดยแยกเปนโครงการ  แตละยุทธศาสตร ใหครอบคลุมท้ัง 26 อําเภอ ตามท่ีกําหนดไว โดยให
คณะทํางานและผูชวยเก็บแบบสอบถามท่ีไดรับการแตงตั้งนําไปแจกแบบสอบถามตามท่ีไดรับหมอบหมาย  
ท้ัง 6 ยุทธศาสตร ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนด  ตามแบบสอบถาม ตามหัวขอท่ีกําหนด  คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ, แบบสอบถามการมีสวนรวมของของประชาชนในดานการบริหาร
จัดการโครงการ และแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนพัฒนาตอไป      
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1.5 การเก็บรวบรวมขอมูล   
  การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีหลายวิธี ดังนี้ 
                  1. นําขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน การใชจายงบประมาณ และประเมินผล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 9 มารวมในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
                  2. การเก็บรวบรวมขอมูลจาก แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255 9-2561) การจัดทํางบประมาณ  
การใชจายงบประมาณ  
                  3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ท่ีแจกใหประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการท่ี
ดําเนินการตอบแบบสอบถามพรอมแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
                  4. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
  

             1.5.1  การวางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 
                  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 
ป (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี  
กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
                องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) เม่ือ
วันท่ี 30  มิถุนายน  2558  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561)  
 

ตารางแสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศาสตร 
2559 2560 2561 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคน และสังคม 

120 151,935,900 20 67,605,000.00 20 67,705,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา 

77 328,418,400 38 170,312,751.00 38 170,312,751.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชน 

358 346,111,500 168 230,812,200.00 173 593,759,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

101 161,428,000 10 37,250,000.00 10 37,750,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดลอม 

145 236,226,000 75 93,770,000.00 74 85,390,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ท่ีดี 

74 953,673,720 53 884,345,960.00 46 900,234,720.00 

รวม 875 2,177,793,520 364 1,784,095,911.00 361 1,855,151,971.00 
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          1.5.2  การจัดทํางบประมาณ 
                ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ  เม่ือวันท่ี  
9 ตุลาคม  2558   โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ  จํานวน  627  โครงการ 
งบประมาณ 1,756,193,730  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  
 

ตารางแสดงจํานวนโครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2558 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 119 151,585,900 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 64 265,764,750 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 289 282,358,500 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 49 134,181,000 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 40 26,246,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีด ี 67 896,057,580 

รวม 627 1,756,193,730 

 
1.6 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  เดือนตุลาคม 2558 -  30  กันยายน  2559 
 

 1.7 การวิเคราะหขอมูล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กองแผนและ
งบประมาณ คัดแยกแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา ตามยุทธศาสตร รวม 6 ยุทธศาสตร แลวนํามา
จัดลําดับขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  และแปลผลขอมูลท่ีไดจาก
แบบสอบถาม 
ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไดจําแนกโครงการท่ีติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตรได  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม           จํานวน     4   โครงการ  
ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาการศึกษา   จํานวน    5   โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเมืองและชุมชน                      จํานวน   10  โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                        จํานวน    4   โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

                                                                                             จํานวน     6   โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี              จํานวน     5   โครงการ 
                                              รวมท้ังหมด            จํานวน    34   โครงการ 
 
 
 



สวนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 723 

1.8 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
  ในการวิเคราะหขอมูล เนื่องจากเปนการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณ เกณฑท่ีใช
วัด ใชเกณฑวัดระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการตามโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน จะใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  โดยการหา คาเฉลี่ย  รอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และนําเสนอรูปแบบบรรยาย ตาราง และ กราฟ ในการวัดระดับความพึงพอใจและระดับการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการโครงการ และอางอิงจากกลุมตัวอยางไปยังประชากรท้ังหมด  
  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน เกณฑคะแนนท่ีใชในการวัดความพึงพอใจ
ประมาณคา  5  ระดับ  การวัดเปนชวงสเกล ของลิเคิรท ( Likert five rating scale)  โดยมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

  5    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด 
  4    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก  
  3    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง  
  2    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอย  

1 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอยท่ีสุด 
 จากหลักการดังกลาว  สามารถแบงความหมายของระดับคะแนนออกเปน   5   ระดับ  

ทิพยา   กิจวิจารณ  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร (การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551   (หนา 123 – 124  อาง
มาจากวาณี  แสนมหาชัย) ดังนี้ 
 

         ระดับคะแนน        แปลผล 
  4.21 – 5.00      ระดับความพึงพอใจ     มากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20      ระดับความพึงพอใจ     มาก 
  2.61 – 3.40      ระดับความพึงพอใจ      ปานกลาง 
  1.81 – 2.60      ระดับความพึงพอใจ      นอย 
  1.00 – 1.80      ระดับความพึงพอใจ      นอยท่ีสุด 
 

1.9 การนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล   
     จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
รวบรวมทําเปนรูปเลมรายงานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เสนอตอสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประชาสัมพันธใน www.kkpao.go.th  ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนเพ่ือเผยแพรให ประชาชน และ ผูสนใจใหทราบตอไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kkpao.go.th/
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559   ไดกําหนดแผนงานโครงการ และงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังหมด  
6  ยุทธศาสตร  เปนการวิเคราะหการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559  การประเมินผลการดําเนิน 
งานตามตัวชี้วัด และการติดตามโครงการท่ีสุมคัดเลือกโครงการจากแผนดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จําแนกตามยุทธศาสตร ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณระหวางแผนงานกับโครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

       จํานวนโครงการ         จํานวนงบประมาณ(บาท) 

ตามแผนฯ  
ป 59 

ตามขอบัญญัต ิ   
ป 59 

คิดเปน % 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

ตามแผนฯ          
ป 59 

ตามขอบัญญัต ิ  
ป 59 

คิดเปน % 
ของงบ 

ประมาณ
ทั้งหมด 

1.การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

120 119 18.97 151,935,900 151,585,900 8.63 

2.การพัฒนาการศึกษา 77 64 10.20 328,418,400 265,764,750 15.13 

3.การพัฒนาเมืองและชุมชน 358 289 46.09 346,111,500 282,358,500 16.08 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  101 49 7.81 161,428,000 134,181,000 7.64 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

145 40 6.37 236,226,000 26,246,000 1.49 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ท่ีดี 

74 67 10.67 953,673,720 896,057,580 51.02 

รวม 875 627 100 2,177,793,520 1,756,193,730 100 

 
 

2.1  การวิเคราะหการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
      องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ทํา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใต
แผนดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 255 9   ท้ัง  6  ยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.255 9-2561)  รวมโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาฯ ป พ.ศ. 2559  จํานวน  875  โครงการ งบประมาณตามแผนฯ   2,177,973,520  บาท และ
โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559  รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน  627  
โครงการ  งบประมาณ 1,756,193,730  บาท   
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แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ 

 

                               การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร 
 

  จากการวิเคราะหขอมูลการตั้งงบประมาณรายจาย เม่ือจําแนกตามยุทธศาสตร พบวา 

ยุทธศาสตรท่ีตั้งงบประมาณสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด  จํานวนเงิน   896,057,580  บาท  คิดเปนรอยละ  51.02  สําหรับ  

67  โครงการ  รองลงมาคือยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการพัฒนาเมืองและชุมชน  จํานวนเงิน  282,358,500  

บาท  คิดเปนรอยละ 16.08  สําหรับ  289  โครงการ  และลําดับท่ี 3  คือยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนา

การศึกษา  จํานวนเงิน  265,764,750  บาท  คิดเปนรอยละ  15.13   สําหรับ  64  โครงการ 

 
  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 255 9  ทําการติดตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตรองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.  255 9  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ ไดกําหนดตัวชี้วัด ท้ัง  6  ยุทธศาสตรๆ ละไมนอยกวารอยละ 3  โดยครอบคลุมท้ัง 26 อําเภอ
ในเขตจังหวัดขอนแกน แยกเปนโครงการท่ี อบจ. ดําเนินการเอง  และโครงการท่ีใหการสนับสนุนหนวยงาน
อ่ืน โดยแยกรายละเอียดแตละยุทธศาสตรการพัฒนาและกําหนดเกณฑการคัดเลือกโครงการแตละ
ยุทธศาสตร  โดยใหคณะกรรมการสุมคัดเลือกโครงการในแตละอําเภอ  แตละยุทธศาสตรกระจายให
ครอบคลุม ยกเวน ในบางยุทธศาสตรการพัฒนา  ท่ีไมมีโครงการหรือมีจํานวนโครงการจํากัด จึงเลือกแบบ
เจาะจง  ฉะนั้น ในแตละยุทธศาสตรจึงมีจํานวนไมเทากัน ข้ึนอยูกับสภาพปญหาและความตองการของ
ประชาชน 
 

 

151,585,900
8.63% 265,764,750 

15.13%

282,358,500
16.08%

134,181,000
7.64%

26,246,000
1.49%

896,057,580
51.02%

การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร

1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.การพัฒนาการศึกษา

3.การพัฒนาเมืองและชุมชน

4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

3.1 เปรียบเทียบจํานวนโครงการระหวางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 255 9-2561) และจํานวนโครงการท่ี
ไดรับการเบิกจายงบประมาณ 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559  สามารถสรุปอภิปรายผลตามการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ ไดดังนี้ 

3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในแผนพัฒนา
สามป(พ.ศ.2559-2561)  เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.255 9  และการเบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดให
ความสําคัญในประเด็นการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน สตรี เด็ก เยาวชน คนชรา ผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนเพ่ิมพูนความรูทักษะอาชีพ เปนการสรางรายไดใหกับประชาชนผูดอยโอกาสทางสังคม รวมท้ังการ
สนับสนุนสงเสริมดานกีฬาใหกับเยาวชน ประชาชนท่ัวไป ไดเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย การสงเสริมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ิน เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชน จากการ
เปรียบเทียบในเชิงปริมาณ จํานวนโครงการท่ีไดรับการเบิกจาย 1 18 โครงการ เม่ือพิจารณางบประมาณท่ี
เบิกจาย จํานวน 149,585 ,000 บาท จะเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนใหความสําคัญใน
ยุทธศาสตรนี้พอสมควร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากระดับคะแนน 4.36 

3.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.
2559-2561) เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2559 และการเบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในประเด็น
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ รวมถึงอุปกรณการศึกษาและสงเสริมความสามารถ
ดานวิชาการ ดานกีฬาของนักเรียนบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป จะเห็นไดจากการเปรียบเทียบ
ในเชิงปริมาณ จํานวนโครงการท่ีไดรับการเบิกจาย 64   โครงการ  เม่ือพิจารณางบประมาณท่ีเบิกจาย  
265,598,469 บาท จะเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้เปนอยาง
มาก ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ระดับคะแนน 3.82 

3.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน   จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2559-2561) เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2559  และการเบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในประเด็น
การใชถนนสัญจรไปมา การเชื่อมโยงระหวางหมูบาน ตําบล และการใชสัญจรขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดัง
ปรากฏตามโครงการกอสรางถนนลาดยาง กอสรางถนน คสล. กอสรางถนนหินคลุก กอสรางถนนลูกรัง รวมท้ัง
การปรับปรุงซอมแซมถนนสายตางๆ  จะเห็นไดจากการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ  จํานวนโครงการท่ีไดรับ
การเบิกจาย  210  โครงการ  เม่ือพิจารณางบประมาณท่ีเบิกจาย   123,860,982    บาท จะเห็นวาองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้เปนอยางมาก ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ระดับคะแนน 3.67 

3.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2559-2561) เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2559 และการเบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในประเด็น
ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับกลุม
แมบานยกระดับสินคาเปนสินคา OTOP การเพ่ิมมูลคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน การสงเสริมการ
ทองเท่ียว การปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว หากการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ จํานวนโครงการท่ีไดรับการ
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เบิกจาย  47  โครงการ  เม่ือพิจารณางบประมาณท่ีเบิกจาย  131,153,600   บาท จะเห็นวาองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้เปนอยางมาก ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ระดับคะแนน 3.87 

3.1.5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   จํานวนโครงการท่ีไดรับ
การบรรจุในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.255 9-256 1) เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559  และการเบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ไดใหความสําคัญในประเด็นการขุดลอกลําหวย ขุดลอกหนองน้ํา  ขุดลอกคลอง รวมท้ังการกอสราง
ฝายน้ําลน ชวยชะลอน้ําและกักเก็บน้ําไวใช การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติปาไม ชุมชน สงเสริมให
เยาวชนไทยใสใจสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน รวมถึงขยะพิษ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชน หาก
การเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ จํานวนโครงการท่ีไดรับการเบิกจาย  19  โครงการ  เม่ือพิจารณางบประมาณท่ี
เบิกจาย  17,197,232  บาท จะเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้
เปนอยางมาก ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ระดับคะแนน 4.15 

3.1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.255 9-256 1) เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 255 9 และการเบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ไดใหความสําคัญในประเด็นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชในการปฏิบัติงานและใหบริการแก
ประชาชน การบริหารวัสดุ อุปกรณ ในการปฏิบัติงานรองรับการใหบริการของสถานีขนสงท้ัง 4 แหง การ
พัฒนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการการเงินการคลังใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได รวมท้ังพัฒนาชุมชนเขมแข็งและเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน หากการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ จํานวนโครงการท่ีไดรับการเบิกจาย  63  โครงการ  เม่ือ
พิจารณางบประมาณท่ีเบิกจาย  895,257,580   บาท จะเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดให
ความสําคัญในยุทธศาสตรนี้เปนอยางมาก ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ระดับคะแนน 4.34 

 
ขอเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูบริหารตัดสินใจ หรือปรับปรุง 

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
 

            การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 9 ไดพบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในภาพรวมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 29  ผูบริหารสามารถนําไปปรับใชในการบริหารปรับปรุง การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ในปงบประมาณตอไป  
   

         1. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เรียงลําดับจากยุทธศาสตรท่ีมีระดับคะแนนจากมากไปหานอย 
         1.1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
              พบวาการดําเนินการดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ไดตั้งงบประมาณดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนไวเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง ประชาชนมี
ความพึงพอใจ ในระดับ มาก  เปนความมุงม่ันขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีจะสรางเสริม
คุณภาพของชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดขอนแกนใหมีสุขภาพ ความเปนอยูข้ันพ้ืนฐานท่ีดีและท่ัวถึง  แต
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ควรพิจารณาจัดหาอาชีพเสริมท่ีหลากหลาย และใหความรูแกประชาชนสามารถนําไปประกอบอาชีพสราง
รายได ชวยเหลือสงเสริมผูพิการ ผูดอยโอกาสใหมีอาชีพใหไดรับโอกาสเทาเทียมกันทุกคน โดยการสงเสริม
และสรางอาชีพท่ีม่ันคงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงวิชาความรูท่ีไดรับสามารถนําไปตอยอดอาชีพใหกับตนเองได
เปนอยางดี และยังเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติดแพรระบาดในหมูวัยรุน โดยการปลูกฝง ใหความรูพิษ
ภัยจากยาเสพติด สรางความรักความอบอุนคนในครอบครัว  เปนสิ่งสําคัญในชีวิตท่ีปลูกฝงเยาวชนใหเปน
คนดีของพอแมและเปนคนดีของประเทศชาติ มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน    
                  

   1.2  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 
                         พบวาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีการพัฒนาบุคลากร
เพ่ิมศักยภาพอยางตอเนื่อง  จะเห็นไดจากการท่ีขาราชการเขารับการอบรมเพ่ิมพูนความรูดานตางๆ  ความ
พรอมและสามารถในการเรียนรู  คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง มีการวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ และยังเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานโครงการ สามารถใหบริการ
สาธารณะท่ีตอบสนองตอความตองการของประชาชนใหไดประโยชนสูงสุด  โดยมีการ บูรณาการรวมกัน
ประสานความรวมมือทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
ในสวนของการใหบริการ เปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ  รับฟงความ
คิดเห็นในทุกดาน ประชาชนไดรวมเปนคณะกรรมการตางๆ   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนยังไดรับ
การถายโอนภารกิจสถานีขนสงมาอยูในความรับผิดชอบ  ในสวนนี้เห็นควรพิจารณาใหจัดบุคลากรท่ี
สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศท่ีเปนสากล มาประจําท่ีหองประชาสัมพันธ ภายในสถานีขนสงผูโดยสาร 
เพ่ือจะไดใหขอมูลแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีใชบริการ มีชองทางรับทราบปญหาจากตูรับฟงความ
คิดเห็น จากแบบสอบถาม และทางเว็ปไซตของหนวยงาน ควรเพ่ิมชองทางการรับฟงความคิดเห็นโดยการ
ทําประชาคมหรือเวทีชาวบาน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

                   1.3  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    พบวาการดําเนินการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ไดพัฒนา

ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการเพ่ิมความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  อนุรักษและฟนฟูปาใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว มีการขยายเครือขายการอนุรักษปาให
แพรหลายในชุมชน ปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตใจรักปาหวงแหนพ้ืนท่ีปาไมใหมีการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน  
สรางความตระหนักในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม เพ่ือความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการ การดําเนินการดานบริหารจัดการขยะในชุมชน ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําไมใหมีสภาพตื้นเขินเพ่ือ
รองรับน้ําในชวงฤดูฝน ใชเปนท่ีเก็บกักน้ําไวใชอุปโภค บริโภค หรือไวทําการเกษตร ขุดสระน้ําขนาดเล็ก
ใหกับเกษตรกรเก็บกักน้ําในไรนา ใหพอเพียงตอความตองการใชประโยชนจากน้ําเพ่ือการเกษตร และใช
ประโยชนอ่ืนๆ ท้ังนี้ ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน  เห็นควรพิจารณาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความเดนชัดเปนรูปธรรมใหมากกวานี้ 
 

         1.4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
              พบวาดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดสรร

งบประมาณในการดําเนินการเพ่ิมข้ึน  จัดทําโครงการอบรมอยางตอเนื่องและสงเสริมอาชีพใหกับคนใน
ชุมชนมีความเขมแข็ง มีการจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน  ใหแพรหลายเปนท่ีรูจัก  ตองการใหหนวยงาน
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ของรัฐชวยในการประชาสัมพันธ  เพ่ิมศักยภาพใหความรูพัฒนาอาชีพท่ีหลากหลาย ใหกับชุมชนเพ่ือนําไป
พัฒนาฝมือใหดีข้ึนสรางเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็ง มีสวนรวมกันในกลุม โดยการรวมกลุมชวยคิด ชวย
ทํา  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันสามารถนําไปตอยอดโครงการทําใหชุมชนเขมแข็งและสามารถแขงขันในตลาด
ได   โดยการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี   อยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ใหมีการรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแตละชุมชน 
เห็นควรพิจารณาใหหนวยงานของรัฐท่ีดูแลดานการจําหนายสินคาสิน เขามาดูแลและประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑของชุมชนมากกวานี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในดานนี้ไมคอยเห็นเปนรูปธรรม มีการใชจาย
งบประมาณมาก  ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการมากยิ่งข้ึน 

 

                  1.5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
     พบวาการดําเนินการดานการศึกษาเปนนโยบายท่ีสําคัญ ขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน พิจารณาไดจากการจัดสรรงบประมาณในดานการศึกษานี้จํานวนมาก ประชาชนมีความ
พึงพอใจมาก  เปนการพัฒนาสงเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความพรอมในดานการศึกษาการเรียน
การสอน สงเสริมความรู ใหเด็กไดมีโอกาสทางการศึกษาใหมากท่ีสุด  เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเตรียม
ความพรอมการเรียนรู ในการสรางโอกาสทางการศึกษาและสรางความเสมอภาคใหกับเด็กนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน สรางความมุงม่ันใหเด็กไดเดินตามแนวทางท่ีตนตองการท้ังในและนอกระบบใหมี
คุณภาพ และนําไปสูการเรียนรู การแขงขันทางวิชาการ เกิดทักษะ รวมท้ังใหมีความพรอมในทุกดาน ท้ัง
ดานอาคาร สถานท่ี การดําเนินการโครงการใหเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ควรเผยแพรประชาสัมพันธการ
ดําเนินโครงการและกิจกรรมใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 

        1.6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 
            พบวาการดําเนินการพัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง กอสรางถนน เปน

โครงการท่ีเปนรูปธรรมท่ีสุด เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของประชาชน  มีการเรงรัดการดําเนินโครงการ
กอสรางถนนเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน มีการกอสรางและปรับปรุง
เสนทางคมนาคม เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหมีความเชื่อมโยงกับระบบขนสงอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนความตองการของประชาชน
อีกเปนจํานวนมาก และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนเสนอแผนงานโครงการมาเพ่ือตองการใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนาใหเปนเมืองและชุมชนนาอยู  รองรับการเปนเมืองศูนยกลางการคา การ
บริการ การลงทุนของภูมิภาค  เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงในภูมิภาคนี้  ใหไดมาตรฐาน ประชาชน
ไดรับบริการดานการคมนาคมท่ีท่ัวถึง สะดวก และปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีพรอม
บริหารจัดการใหประชาชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย ลดระยะเวลาในการเดินทางเปนปจจัยสําคัญใน
การสรางขีดความสามารถ  เพ่ิมประสิทธิภาพและความคลองตัวในการสัญจรไปมา เห็นควรพิจารณาจัดทํา
ทะเบียนถนนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดําเนินการในแตละปเพ่ือเปนขอมูลในการตรวจสอบ
และปรับปรุงซอมแซม 
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3.2 ประเด็นจากการตรวจติดตามและประเมินผล 
           การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559   มีประเด็นขอเสนอแนะดังนี้ 
 

           3.2.1  ปญหาและอุปสรรค 
              3.2.1.1  งานตรวจติดตามและประเมินผล ตองกระทําภายใตเง่ือนไขระยะเวลากําหนด

ภายหลังการดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จในปงบประมาณ พรอมท้ังสรุปรายงานผลใหผูบริหารและ
ประชาชนทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป การวิเคราะหขอมูลตางๆ ในแตละยุทธศาสตรตองใชเวลา
พรอมจัดทําเอกสารรายงานการตรวจติดตามใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

              3.2.1.2  การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลโครงการ/กิจกรรม แตละยุทธศาสตรกระจายลงในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกน เจาหนาท่ีไมเพียงพอทําใหการเก็บรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลเกิดความลาชาไปดวย 

     

            3. 2.2  ขอเสนอแนะแนวทางแกไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ 

                  3.2.2.1 ควรปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ สามารถตรวจสอบได 
                  3.2.2.2 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและมีความนาเชื่อถือมากท่ีสุด ควรขอความ

รวมมือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ เปนคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รวมดวย เม่ือ
ดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จ ควรดําเนินการเก็บขอมูลทันที 

                 3.2.2.3 ควรมีการใหความรูในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

  ตามประกาศใหมของกระทรวงมหาดไทยท่ีกําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ป 

และการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด  นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดใน

สาระสําคัญท่ีระบุใหมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป การทําประชาคม การกําหนดกรอบเวลา การเชื่อม 

โยงการทํางานกับแผนพัฒนาจังหวัด การติดตามและประเมินผลอยางนอยปละสองครั้ง ซ่ึงจะเริ่มใชใน

ปงบประมาณ 2561 เปนตนไป  ดังนั้นในปงบประมาณ 2560  องคการบริหารสวนจังหวัดจึงตองเรง

ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการใหความรูบุคลากรในการจัดทําแผนงาน การทําประชาคม การ

ถายทอดกรอบยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แนวทางการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ดวยการพัฒนา/คัดเลือกโครงการ  เพ่ือเปนการเตรียมการรองรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนจังหวัด  การกํากับติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดขอนแกน 
 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 1. การกอสรางถนนสูแหลงเกษตรใหกับประชาชน ควรทําการขยายเขตไฟฟาไปพรอมดวย 
 2. การกอสรางถนนควรกอสรางใหไดมาตรฐานมีความคงทน เพ่ือชวยประหยัดงบประมาณในการ
    ซอมบํารุงครั้งตอไป 
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 3. การดําเนินการกอสรางฝายก้ันน้ํา เพ่ือชวยกักเก็บน้ําไวใชทําการเกษตรในฤดูแลง ควรดําเนิน     
    การกอสรางเปนระยะๆ ตามความยาวของลําหวย ประชาชนจะไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง 
 4. ควรจัดหาสถานท่ีเก็บกักน้ําขนาดใหญไวรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝน และชวยเก็บกักน้ํา ไวใชใน
    ฤดูแลง ทําการเกษตร ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว 
 5. ควรจัดหาแหลงน้ําไวใหเกษตรกรเพ่ือใชอุปโภค-บริโภค ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในจังหวัด    
    ขอนแกน เพราะน้ําเปนปจจัยหลักในการดํารงชีพ เปนปจจัยหลักของเกษตรกร 
 6. ควรจัดหาอาชีพเสริมท่ีหลากหลายใหกับประชาชนทําหลังฤดูเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร  
 7. การดําเนินโครงการตางๆ ในพ้ืนท่ีควรสอบถามความตองการของประชาชนกอน เพ่ือท่ี    
    ประชาชนในพ้ืนท่ีจะไดรับ ประโยชนสูงสุด 
 8. การกําจัดขยะอันตราย ควรระบุจุดรับขยะหรือสถานท่ีใหชัดเจน และกระจายใหครอบคลุม   
    ตามหมูบานชุมชน   
 9. ควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการ ของ อบจ.ขอนแกน ใหมากกวานี้  


