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  เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 7 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดจัดทําข้ึนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28 
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สวนจังหวัดขอนแกน  ซ่ึงเปนแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงมี
โครงการท้ังสิ้น   596  โครงการ  
  ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ไดกําหนด กรอบ แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.255 7  เพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการท่ีนําไปปฏิบัติ วาเปนไปตามแนวทาง
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ผลจากการวิเคราะหประเมินผลท่ีได สามารถนําไปเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด 
หรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะนําไปใชในการบริหารงานในองคกรใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสวนรวมตอไป 
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บทที่ 1  บทนํา 

 

บทท่ี 1 
 
 

บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
 

  พระราชกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 17  บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินและจัดทําแผนพัฒนาของ
ตนเอง เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหบรรลุไปสูสภาพการณท่ีตองการในอนาคต  และสามารถ
จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา 283  กําหนดให ทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทํา
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง มีอํานาจหนาท่ีของตนโดยเฉพาะ โดยตอง
คํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยสวนรวม   

          ท้ังนี้ในการปฏิบัติงานหรือดําเนินโครงการตาง ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายและยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวแลวนั้น  จะเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพหรือมีความคุมคา
อยางแทจริงนั้น  ซ่ึงเปนวิธีการอยางหนึ่งท่ีจะทําใหทราบวา ทองถ่ินประสบความสําเร็จหรือไม จะตองดําเนินการ
ติดตามและประเมินผล  ฉะนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงใหมีการ
ตรวจติดตามและประเมินผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  หลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีกําหนดไวเสร็จเรียบรอยแลว 
  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จึงไดทําการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ภายใตแผนดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557   ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  โดยดําเนินการติดตามและประเมินผลเฉพาะ
โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามกรอบ และแนวทางท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากําหนด  
โดยใชเกณฑความพึงพอใจของผูรับการบริการ  ความคุมคา ความโปรงใส  ของการดําเนินงาน ในการตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการแจกแบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของ
การพัฒนาโครงการตาง ๆ ท้ัง  6  ยุทธศาสตร   คือ  1.  การพัฒนาคุณภาพและสังคม 2. การพัฒนาการศึกษา 3. 
การพัฒนาเมืองและชุมชน  4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   ซ่ึงแผนงานโครงการไดกําหนดและประกาศในแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเรียบรอยแลว    คณะกรรมการฯ คณะทํางานและผูชวยเก็บแบบสอบถาม ท่ี
ไดรับการแตงตั้งดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมาย แลวเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนเพ่ือนํามา
วิเคราะห ประมวลผล  นําผลท่ีไดจากการติดตามฯ เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและเปดเผย  ไมนอยกวา  30 วัน  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญในการติดตามและ
ประเมินผล ดังตอไปนี้ 
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วัตถุประสงค 
        1. เพ่ือตองการทราบความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของโครงการท่ีพัฒนาตาม

ยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
        2. เพ่ือตองการทราบการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน 
        3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการพัฒนา แตละยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนวัตถุประสงคและ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
      ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการเฉพาะโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง 6 

ยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตามแผนการดําเนินงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และเปนโครงการท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ โดยการแบงขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเปน  4  ลักษณะ คือ 

      1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนผูรับประโยชนหรือไดรับการสนับสนุนจากองคการ
บริหารสวนจังหวัด ท้ัง  6  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

      2.  ขอบเขตการพัฒนา โดยครอบคลุมท้ัง  6  ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยการสุมตัวอยางโครงการแต
ละยุทธศาสตรท่ีไดรับการคัดเลือก ยุทธศาสตรละไมนอยกวา 3%   

      3. ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี  โดยครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ีท้ังหมด  จํานวน  26 อําเภอ ในเขตจังหวัดขอนแกน  
ท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 

      4.  ขอบเขตดานระยะเวลา  ไดติดตามและประเมินผลโครงการท่ีเริ่มดําเนินงานตั้งแตวันท่ี  30  
ตุลาคม  2556 – 30  กันยายน  2557  เทานั้น 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

     1. ทําใหทราบผลการดําเนินงานตามโครงการและการใชจายงบประมาณ วาเปนไปดวยความ
ประหยัดคุมคาและโปรงใสหรือไม 

     2. ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สามารถปรับกลยุทธในการบริหารงานใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวได 

     3. ผลการติดตามและประเมินผลเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหารใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในการกําหนดหรือปรับปรุงการท่ีจะดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตอไป 

 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
     1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 

เทศบาล  กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา  ในการศึกษานี้ หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  

     2. โครงการตามขอบัญญัติ   หมายถึง  โครงการท่ีผานคณะกรรมการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนพิจารณา และผานสภาทองถ่ิน ประกาศเปนขอบัญญัติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  นี้เทานั้น 
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     3. การมีสวนรวม  หมายถึง การมีสวนรวมของประชากรในการบริหารจัดการโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตั้งแตการเสนอโครงการ การแสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธโครงการ             
การประเมินผลโครงการ รวมท้ังรวมรับประโยชนจากโครงการ   

     4.ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ตามทัศนคติ   ความคิดเห็น  ความรูสึกนึกคิดของ
ประชากรท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีทําการประเมินผลนี้   

    5.ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ หมายถึง ขอเสนอแนะท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม
แตละยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ท่ีนํามาประมวลผลครั้งนี้เทานั้น 

    6.ยุทธศาสตรการพัฒนา  หมายถึง  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (พ.ศ. 
2557 – 2561) 

    7. แผนพัฒนา  หมายถึง  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)  ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ท่ีประกาศใชแลวเทานั้น 

    8.แผนการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557  ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในเขต
จังหวัดขอนแกน เทานั้น 
              9. การติดตาม หมายถึง  การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว เพ่ือตัดสินใจ
แกไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การดําเนินงานนั้น ไดรับ
ทรัพยากรครบถวนหรือไม ไดปฏิบัติงาน ตามแผนงานท่ีกําหนดหรือไม ไดผลตรงตามท่ี กําหนดหรือไม 
    10.  การประเมินผล  หมายถึง  การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/ โครงการ ตลอดจนการ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ แผนงาน/โครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึนจึง
เปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการ 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดศึกษาจากเอกสาร  
พระราชบัญญัติ ขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบการบริหารราชการท่ีเก่ียวของซ่ึงมีเนื้อหาท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

 1.  องคการบริหารสวนจังหวัด 
1.1  ประวัติและความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัด 
1.2  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  
1.3  โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
1.4  โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
1.5  การคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
2.1  วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
2.2  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
2.3  ประเด็นหลักการพัฒนาจากนโยบายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
2.4  การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                    2.5   การติดตามประเมินผล 
 
       3. เอกสารรายงานท่ีเกี่ยวของ  

 3.1  ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา  
 3.2  การนําแผนพัฒนาประจําป พ.ศ.255 7  ไปปฏิบัติ 
 3.3  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
                 ประจําป พ.ศ. 2557 
 3.4  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินในจังหวัดขอนแกน  
                 ประจําป พ.ศ.2557 
 

   1. องคการบริหารสวนจังหวัด 
 

                1.1  ประวัติและความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตั้งข้ึนเปนครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พุทธศักราช  

2476 พระราชบัญญัตินี้มี  2  สวน  คือ  สวนท่ี 1  วาดวยเรื่องเทศบาล  และสวนท่ี  2  วาดวยเรื่องสภาจังหวัด การ
จัดตั้งสภาจังหวัดในครั้งแรกนี้ไดกําหนดใหประชาชนเลือกตั้งผูแทนของตนเขามาเปนสมาชิกโดยใหสมาชิกสภา
จังหวัดมีหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาผูวาราชการจังหวัดตอมา ป พ .ศ.2481 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ .ศ. 
2481  เพ่ือแยกกฎหมายท่ีเก่ียวกับ สภาจังหวัดโดยเฉพาะ  โดยแยกออกมาตางหากจากพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2476   ตอมาในป พ .ศ.  2498  จึงไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายข้ึนมาใหม  คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
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บริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498  มีฐานะเปนนิติบุคคล  มีผูวาราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ทําหนาท่ีเปนฝาย
บริหาร  และกําหนดใหสภาจังหวัดซ่ึงประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเขามาปฏิบัติหนาท่ีในสภาจังหวัดเปนสภา
นิติบัญญัติ มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และนอกจากนั้นยังมีอํานาจหนาท่ีสอบถามการ
ปฏิบัติงานของขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดดวย  บทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดคือการ
พัฒนาทองถ่ิน   

ตอมา พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับการแกไขปรับปรุงบทบาท  อํานาจหนาท่ีและโครงสราง
การบริหารงานใหมจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติข้ึนใหมคือพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ .ศ. 2540  
และในป  พ.ศ. 2542  ก็มีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดอีกครั้งจนถึงปจจุบัน 
       1 .2  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  

กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.2540 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2546 บทบัญญัติท่ี
เก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  คือ 
  ม.45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด  ดังตอไปนี้  
  1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
  2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด   และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
  4)  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
  5) แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
  6) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
  7) คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  8)  ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 9) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการทองถ่ินท่ีอยูในเขต องคการบริหารสวน
จังหวัดและกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดทํา  ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   
 10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  บรรดาอํานาจหนาท่ีใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดปฏิบัติได  ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 
2542   บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  มีดังนี้ 
  ม.17ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี ้                                                                                                                                        
       1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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  2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการพัฒนาทองถ่ิน 
  3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
  4) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
  5) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6) การจัดการศึกษา 
  7) การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร  ในการพัฒนาทองถ่ิน 
  9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
  11) การกําจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลรวม 
  12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
  13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 
  14)  การสงเสริมการทองเท่ียว 
  15)  การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน   และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคล
อ่ืน หรือจากสหการ 
  16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
  17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
  18) การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
  19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
  20)  การจัดใหมีพิพิธภัณฑ  และหอจดหมายเหตุ 
  21) การขนสงมวลชน  และการวิศวกรรมจราจร 
  22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  23) จัดใหมีระบบรกัษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 

24) จัดทํากิจกรรมใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขต  
และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการ   หรือใหองคการบริหารสวน
จังหวัดจัดทํา  ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนา ทองถ่ิน 
  26) การใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ  หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน 
   27) การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   สตรี    คนชรา  และผูดอยโอกาส 
   28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้   หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน 
อํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
   29) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  
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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันท่ี 13 สิงหาคม  
2546  เรื่อง กําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด  ได
กําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)ไวดังนี้ 
       ขอ  1  ลักษณะของการดําเนินงานของ  อบจ. ในการใหบริการสาธารณะในเขตจังหวัด 

(1) ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในเขต  
จังหวัด 

(2) เปนการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเปนภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน  
จังหวัดท่ีมุงตอประโยชนของทองถ่ินหรือประชาชนเปนสวนรวม และไมเขาไปดําเนินงานท่ี อปท.  อ่ืนในจังหวัด
สามารถดําเนินการไดเอง 

(3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องหรือมีผูไดรับ  
ประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวา 1 แหงข้ึนไป 
 
                ขอ  2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีของ อบจ. ตามขอ 1 อบจ. ควรจะดําเนินการ
เพ่ือใหเปนไปในลักษณะ ดังนี้คือ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัดโดยการสรางและ 
พัฒนาระบบการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินในจังหวัดเพ่ือนําไปสูการใชจายงบประมาณในการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความสมดุลและคุมคาทางเศรษฐกิจ 

(2) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ หรือมีการเก่ียวเนื่อง 
หลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือในลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการท่ี
ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด 

(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
และในระดับจังหวัด และไมเปนการซํ้าซอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยาย
ศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด 

(4) การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว การสงเสริมการลงทุนและ 
การพาณิชยกรรมของจังหวัด 

(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งการทําหนา 
ท่ีเปนองคกรหลักในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด 

(6) ใหบริการดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แกองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัด 

(7) ดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนภารกิจตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการกําหนด
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมถายโอนท่ี อบจ.มีหนาท่ี
ตองทํา 
    ขอ 3 การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  จะกระทําไดแตเฉพาะกรณีท่ี
อยูในอํานาจของ อบจ.ท่ีจะตองดําเนินการเอง แตไมสามารถดําเนินการเองได เนื่องจากเปนการปฏิบัติซ่ึงจะตองใช
เทคนิควิชาการสูง และหนวยงานของรัฐนั้น มีความสามารถท่ีจะดําเนินการไดดีกวา และผลของการใหการสนับสนุน
นั้นจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบจ. 
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 การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดจะกระทําไดในกรณีท่ีเรงดวนและจําเปน
หากไมดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน 
 การใหการสนบัสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะขอการสงเสริม
ความสามารถดําเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการรวมคิด รวมทํา รวมรับ
ผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการใหสิ่งของ หรือการเขาไปดําเนินการแทน 
 
               อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดตามการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครอง          
สวนทองถิ่น 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  หมวด 14  มาตราท่ี 281-290  ไดกําหนด  
เรื่อง  การปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณท่ีตองการใหทองถ่ิน  มีอิสระในการปกครองตนเอง   เพ่ือการ
คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย   การปกครองการบริหาร   การบริหาร
บุคคลการเงินและการคลัง  และการมีอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ   ดังนั้นการท่ีจะให
เจตนารมณของการ     ปกครองสวนทองถ่ินมีผลในทางปฏิบัติและเกิดการพัฒนาการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนใน
ทองถ่ินอยางตอเนื่องรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีกฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีบํารุง รักษา
ศิลปะจารีตประเพณี    ภูมิปญญาทองถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน   จัดการศึกษาอบรม  และการฝกอาชีพ  
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมการจัดการบริการสาธารณะเพ่ือไมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินละเลยหรือ
เพิกเฉยตองานดานสังคม   และคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐธรรมนูญ  หมวดท่ี 14  ท่ีวาดวย  การปกครองสวน
ทองถ่ิน จึงเปนพันธะสัญญารับมอบใหแกประชาชน  โดยผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 จึงเปนกลไกทางกฎหมายท่ี   
เกิดข้ึนเพ่ือการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายฉบับนี้จึงมีความสําคัญ
และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆพระราชบัญญัติ กําหนดแผนฯ  มีผลบังคับใชตั้งแต
วันท่ี 18  พฤศจิกายน 2542  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ฉบับกฤษฎีกา   เลมท่ี 116 ตอนท่ี  114 ก วันท่ี 
17  พฤศจิกายน  2542  โดยมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนองคกร
รับผิดชอบการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ   

 
                 บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ   กําหนดใหเทศบาลเมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ซ่ึงครอบคลุมงาน
บริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานสังคม  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน  31  ประการ  และจะเห็นไดวา
การจัดระบบบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ    ใหความสําคัญท้ังในการบริการสาธารณะดาน
โครงสรางพ้ืนฐานสังคมควบคูไปกับงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
ใหความสําคัญและจัดใหมีข้ึนโดยจะดําเนินการเองหรือจัดใหผูอ่ืนดําเนินการก็สามารถทําได  ท้ังนี้เพราะเปาหมาย
ของการพัฒนาทองถ่ิน  คือ การพัฒนา "คน" ใหมีคุณภาพและศักยภาพ   ซ่ึงสามารถจําแนกอํานาจและหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได   
               1.3   โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.  2540 แบงออกเปน  2 ฝาย  ดังนี้คือ 
1. ฝายนิติบัญญัติ   มาจากการเลือกตั้งในทองถ่ิน  เรียกวา “สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ”

จากทุกอําเภอรวมกันทําหนาท่ีในสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   เพ่ือการออกขอบัญญัติงบประมาณ   การกําหนด

             รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา 8 
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นโยบาย  การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามมติของสภา  สําหรับ
จํานวนสมาชิกสภา  องคการบริหารสวนจังหวัด   จะมีไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับจํานวนประชากร  ตามทะเบียน
ราษฎรปสุดทายท่ีมีการเลือกตั้ง   คือ  ในจังหวัดท่ีมีราษฎรไมเกินหาแสนคน   มีได  24  คน  มีราษฎรตั้งแตหาแสน
คนไมเกินหนึ่งลานคน   มีได  30 คน  มีราษฎรตั้งแตหนึ่งลานคนไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน   มีได  36  คนมีราษฎร
ตั้งแตหนึ่งลานหาแสนคนไมเกินสองลานคน   มีได  42 คน  และมีราษฎรตั้งแตสองลานคนข้ึนไป   มีได 48 คน  ซ่ึง
กําหนดไวในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 9  โดยจะอยูในวาระคราวละ 4 ป 

2. ฝายบริหาร  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   ปจจุบันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ  ประชาชน 
ตาม พ.ร.บ. วาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2546  (เดิมมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดดวยกัน ) และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด   ข้ึนเปนคณะ
ผูบริหารสําหรับจํานวนท่ีจะแตงตั้งไดนั้นใหถือจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเกณฑ  คือ จังหวัด
ใดท่ีมีสมาชิกยี่สิบสี่คนหรือ สามสิบคน แตงตั้งได 2 คนจังหวัดใดท่ีมีสมาชิกสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน  แตงตั้งได  
3 คน และจังหวัดใดท่ีมีสมาชิกสี่สิบแปดคน แตงตั้งได 4 คนตามลําดับ  ซ่ึงไดกําหนดไวตาม  พระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 35 ท้ังนี้ มีหนาท่ีในการบริหารงานตามภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
จังหวัด ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล  เพ่ือความม่ันคงความสงบเรียบรอย  และประโยชนของประชาชนโดย
สวนรวม 
                   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีจํานวน  42  คน แบงตามเขตเลือกตั้ง โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดกําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ออกเปน 42 เขต
เลือกตั้ง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เม่ือวันท่ี 26  สิงหาคม  2555  
จํานวน  26  อําเภอ มีดังนี้ 

1  จํานวนเขตเลือกตั้ง                                                         42  เขต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2  จํานวนหมูบาน                                                                     2,285  หมูบาน      
3  จํานวนหนวยเลือกตั้ง                                              2,661  แหง   
4  จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง                                    1,312,749  คน  
   -จํานวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง   736,195   คน                     คิดเปนรอยละ  56.08 
        -จํานวนบัตรเสีย                 18,179   บัตร                    คิดเปนรอยละ    2.47    

• การเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแกน  เม่ือวันท่ี  8  มกราคม  2555  ใน  26  อําเภอ  มีดังนี้  
    -จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรวม                             1,325,049  คน 

         -จํานวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง  629,008  คน                       คิดเปนรอยละ  47.47 
        -จํานวนบัตรเสีย   7,786 บัตร                                   คิดเปนรอยละ   1.24      
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   1.4  โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
                 โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  พ.ศ. 2540  แบงออกเปน 2 ฝาย  
ดังนี้  คือ 
     1. ฝายนิติบัญญัติ   ประกอบดวย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จากทุกอําเภอและก่ิงอําเภอ
รวมกันจํานวน 42  คน ทําหนาท่ีในสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือทําการออกขอบัญญัติงบประมาณ การ
กําหนดนโยบาย การอนุมัติ การจัดทําแผนพัฒนา การกํากับดูแล การปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามมติ
ของสภา  
           2.ฝายบริหาร  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ผูท่ี
ไดรับการเลือกตั้ง คือ  นายพงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ  เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดรับการ
เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มีสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตั้งอยูท่ี ถนนหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย 40000 

    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประกอบดวย  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และฝาย
บริหาร 

ฝายบริหาร ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 1  คน  เปนการเลือกตั้งโดยตรงโดยใชเขต
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง และมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  แตงตั้งโดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
จํานวน 3  คน  องคการบริหารสวนจังหวัด  มีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  โดยปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ทําหนาท่ีปกครองบังคับบัญชา รองจากนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด  และรองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด  ตามลําดับ 
                 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 42 คน  
ประกอบดวย  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 1 คน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  2  คน  
และมีคณะกรรมการประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  รวม 16  คณะ  ไดแก 
             คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวย  3  คณะ 
    1.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
           2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

3. คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   
      คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบดวย  13  คณะ                      
1.  คณะกรรมการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการประชาชน  

          2.  คณะกรรมการสงเสริมอาชีพ 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลการปฏิบัติตามมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

           4.  คณะกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 
          5.  คณะกรรมการกีฬา - การทองเท่ียว               
           6.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ                
           7.  คณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน      
           8.  คณะกรรมการการศึกษา-เทคโนโลยี   

9. คณะกรรมการโยธา - คมนาคม   
10. คณะกรรมการศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
11. คณะกรรมการพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
12. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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13. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
 

โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                         
                                              
 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ฝายบริหาร ฝายสภา  อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 

 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กองการ
เจาหนา

ที่ 

กอง
กิจการ
ขนสง 

กอง
ชาง 

กองพัสดุ
และ

ทรัพยสิน 

กอง
คลัง 

กองแผน
และ

งบประมาณ 

สํานัก
ปลัดฯ 

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ. 

ประธานสภา  อบจ. 

สํานัก 
การ

ศึกษาฯ 

กองกิจการ
สภาฯ 
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ตารางท่ี  1   แสดงอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

ท่ี สวนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 
ขาราช 
การ 

ลูกจาง 
ประจาํ 

พนักงา
นจางผู
เช่ียว 
ชาญ 

พนักงา
นจาง
ตาม
ภารกิจ 

พนักงา
นจาง
ท่ัวไป 

1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 

28 6 - 19 19 

2 กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 

7 1 - 4 - 

3 กองแผนและงบประมาณ 20 - - 6 - 
4 กองคลัง 27 - - 8 - 
5 กองชาง 61 17 - 24 2 
6 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 - 1 104 20 
7 กองกิจการขนสง 10 1 - 32 8 
8 กองพัสดุและทรัพยสิน  7 - - 2 - 
9 หนวยตรวจสอบภายใน 3 - - 1 - 
9 กองการเจาหนาท่ี 16 - 1 4 - 
10 โรงเรียน 19  โรง 537 - - - - 

 รวม 746 25 2 204 49 
ท่ีมา :   กองการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

                      ณ วันท่ี 1  กันยายน  2557   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  และอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน  1,026  คน แยกเปน
ขาราชการ 746 คน  ลูกจางประจํา 25 คน  พนักงานจางผูเชี่ยวชาญ 2 คน และพนักงานจางตามภารกิจ 204 คน 
และพนักงานจางท่ัวไป  49  คน  
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 ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนครูและนักเรียนของโรงเรียนท่ีถายโอนมายังองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

ช่ือโรงเรียน 
ปท่ีถายโอนมา
สังกัด อบจ.
ขอนแกน 

กอนถายโอน(คน) หลังถายโอน(คน) 
จํานวน

คร ู
จํานวน
นักเรียน 

จํานวนคร ู
จํานวน
นักเรียน 

1. บานหนองเสี้ยว อ.พล ถายโอนป 2549 2 67 8 424 
2. เมืองพลพิทยาคม อ.พล “ 93 3,065 142 3,182 
3. บานคูขาด(สถิตอุปถัมภ) อ.พล “ 10 256 16 359 
4. ศรีเสมาวิทยาเสริม อ.บานฝาง ถายโอนป 2550 12 288 18 454 
5. พิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง “ 21 422 27 439 
6.พระธาตุขามแกนพิทยาลัย อ.น้ําพอง “ 9 167 13 158 
7.  หนองโนประชาสรรค อ.กระนวน “ 19 374 20 349 
8.  พูวัดพิทยาคม อ.อุบลรัตน “ 11 248 14 113 
9.  ซําสูงพิทยาคม อ.ซําสูง “ 23 636 33 508 
10. โคกสูงประชาสรรพ อ.น้ําพอง “  6 264    12  101 
11. สีชมพูศึกษา อ.สีชมพู “ 47 2,074 71 1,812 
12. มัธยมหนองเขียด อ.ชุมแพ “ 5 259 14 216 
13.  โนนหนัวิทยายน อ.ชุมแพ “ 39 941 48 1,135 
14.  แทนศิลาทิพยศึกษา อ.ชนบท “ 12 225 11 207 
15.  พระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน “ 25 445 25 401 
16.  เปรมติณสูลานนท อ.น้ําพอง “ 22 503 18 227 
17.  นาง้ิววิทยาสรรค อ.เขาสวนกวาง “ 15 392 18 590 
18. ซับสมบูรณพิทยาลัย อ.โคกโพธิ์ไชย “ 10 293 11 211 
19.  โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  อ.ซําสูง “ 21 300 18 190 

รวม  402 11,219  537 11,076 
   ท่ีมา :  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 
             ขอมูล ณ วันท่ี  1  กันยายน  2557  มีสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ท่ีรับ
ถายโอนมาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวม  19  แหง  ขาราชการครู รวม 537 คน และนกัเรียน  
รวม  11,076  คน 
 

  1.5  การคลังองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 

               (1) รายรับ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2557         
ไวประมาณ  1,450,230,000  บาท  ลดลงจากปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จํานวน   28,770,000 บาท คิดเปน 
รอยละ 1.98   โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประมาณการรายรับซ่ึงไม
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไวประมาณ 1,479,000,000  บาท 
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                (2) รายจาย  เม่ือเปรียบเทียบรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตามขอบัญญัติ  
งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  พบวา ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ไดรับอนุมัติรายจาย  ตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ป 2556  จํานวน 1,478,595,450 บาท เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ  พ.ศ.2555  
จํานวน 407,599,040 บาท คิดเปนรอยละ  27.56 โดยในปงบประมาณ  พ.ศ.2555 ไดรับอนุมัติรายจายตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2555  จํานวน 1,070,996,410 บาท  
 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

 

                 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เพ่ือใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาระดับประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตอบสนองตอปญหาและความ
ตองการของพ้ืนท่ี  โดยไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2556 – 
2558  ตั้งแตวันท่ี  29  มิถุนายน  2555  ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา และประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนใหบรรลุไปสูวิสัยทัศนท่ี
กําหนดไว ดังนี้ 

 
           2.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 

         วิสัยทัศน  (Vision) 
  “องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มุงม่ันพัฒนาขอนแกนใหนาอยู สูการพัฒนาท่ีสมดุลและ
ย่ังยืน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการท่ีดี” 
 

         พันธกิจ (Mission) 
        เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดกําหนดพันธกิจการพัฒนา 
ดังนี้ 
           1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะท่ีดี มีความม่ันคงในการ
ดํารงชีวิต ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาขอนแกนใหเปนเมืองนาอยู และนาลงทุน  
  3. เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการและการ
ทองเท่ียว 
  4. เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหสมดุลอยางยั่งยืน 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี และเสริมสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินจากทุก 
ภาคสวน 
  6. สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินใหดํารงอยูอยางยั่งยืน  
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            2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร  27         
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 
1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 
1.2 เสริมสราง สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 
1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร 

           1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเลนกีฬาและ
พัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 

1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป
เยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสูความเปนเลิศ และพัฒนาไปสูการกีฬาเพ่ืออาชีพตามศักยภาพ 
 

     2. การพัฒนาการศึกษา  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 
            2.1  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 
  2.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.3  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิ
สังคม 

  2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
  2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและ
พัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

3. การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 
3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหได

มาตรฐาน  
3.2  พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารใหได

มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย 
3.3 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

เมืองและชุมชน 
3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City) 
 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 4  แนวทาง ดังนี้ 
4.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียว 
4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

          4.3 สงเสริม สนับสนุน และ พัฒนาเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบ
วงจร 

4.4 สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุม
ผูดอยโอกาส 
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5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 4  แนวทาง 
ดังนี้ 

5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร 
5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําให

เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
5.3 สนับสนนุและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีสวน

รวม 
          5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 
 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 4  แนวทาง ดังนี้ 
6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงาน

และใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปน

ธรรม และตรวจสอบได 
6.3 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ

ใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 
6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบกระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวม

ของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
 
                2.3  นโยบายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการพัฒนา 

    ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดแถลงนโยบายตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เม่ือวันท่ี   15  กุมภาพันธ  2555  โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถ่ินไวใน  
6  ดาน  ดังนี้  

 

               1. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
        เปาหมายจะพัฒนาคนใหมีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีสุขภาวะดีข้ึนท้ังทางรายกาย จิตใจ และพัฒนาสังคมคน
ขอนแกนใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทร สําหรับเปนทุนทางสังคมในการพัฒนาขอนแกนใหไปสูเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
 1.1 พัฒนาคุณภาพคนทุกกลุมวัยใหมีคุณธรรม  จริยธรรม มีทักษะในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแต
ละชวงวัย สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต โดยใหความสําคัญกับ
การนําหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  สรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนปจจัย
ท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
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 1.2 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกเด็ก และเยาวชน ใหตระหนักถึงคุณคา
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ดวยการเสริมสรางจิตสานึกท่ีดี  มีคานิยมท่ีพึงประสงค  อยูรวมกันดวยความรัก  ความ
สามัคคี ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  และสรางคานิยมใหภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย เพ่ือเปนฐานในการกาวไปสูสังคมคุณภาพ  
 1.3  เสริมสรางสุขภาวะใหคนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ  ดวยการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบสุขภาพอยางครบวงจร เนนการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเฝาระวัง
และการจัดการกับโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซํ้า ใหทันตอสถานการณ  สนับสนนุการสรางระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน สงเสริมการแพทยทางเลือก  สงเสริมบทบาท และเพ่ิมขีดความสามารถของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน ใหสามารถเปนกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 1.4 เสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับประชาชน  เยาวชนท่ัวไป  และเยาวชนกลุมเสี่ยง ไมใหเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด  และสงเสริม สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจร  ท้ังดานการ
ปองกัน การปราบปราม การบําบัดรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
  1.5 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเลนกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย และพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสู
กีฬาอาชีพรวมถึงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาใหไดมาตรฐานสากล ท้ังดานสิ่งอํานวยความสะดวกสนาม
กีฬา วัสดุ อุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา และรองรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาในระดับ 
ตาง ๆ  
 1.6 ฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม อนุรักษ ทํานุบํารุง และบูรณะแหลงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินและมีคุณคาทางประวัติศาสตร ใหเปนมรดกของคนรุนตอไป 

               2. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา  

 โดยจะพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และพัฒนาสูความเปนเลิศตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียน และการบริหารท่ีเนนสถานศึกษาเปนสําคัญ สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาท่ีสาม 
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือเปน
รากฐานการพัฒนาคนใหเปนทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศตอไป โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 
ประกอบดวย 
 2.1 พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานและ
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลาย ท้ังดานวิชาการ  ทักษะชีวิต  และนันทนาการ ท่ี
ครอบคลุมท้ังดานศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา และประชาธิปไตย  
 2.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน โดยมุงใหผูเรียนมีความรู คูคุณธรรม มุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจกบุคคล สรางความ
ตระหนักในสิทธิและหนาท่ี  
 2.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยสนับสนุนใหมีระบบการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 2.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพ 
และพอเพียงกับสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพ และ
พัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
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               3. นโยบายการพัฒนาเมืองและชุมชน 
  เปาหมายเพ่ือรองรับการเปนเมืองศูนยกลางการคา การบริการ และการลงทุนของภูมิภาค และประตู
สูอินโดจีน ใหจังหวัดขอนแกนมีระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ท่ีได
มาตรฐาน ประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมท่ีท่ัวถึง  สะดวก  และปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการท่ีพรอม บริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารแบบมีสวนรวม ใหประชาชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย 
และพึงพอใจในการรับบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ใหได
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร และมาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3.2 พัฒนาเสนทางเขาสูแหลงเกษตรกรรม ใหเกษตรกรใชในการลําเลียงขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
สูแหลงชุมชนและกระจายสินคาไปยังแหลงจําหนายอยางท่ัวถึง รวดเร็ว  
 3.3 พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารท่ีไดรับถายโอน 
ใหมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย  
 3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและ
ชุมชน ดวยการบูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และใหชุมชนมีสวนรวม เสริมสรางความ
รวมมือและสรางเครือขายการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยระหวางทองถ่ิน สวนราชการ องคกรเอกชน และ
ชุมชน ใหการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที  
 3.5 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคใหท่ัวถึง ตามศักยภาพ
ความพรอม และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด  

                4. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
         เปาหมายจะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็ง และ
สามารถแขงขันได ใหมีการรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี  ชุมชนสามารถบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไดอยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด ผานเครือขายการ
มีสวนรวมของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคสวน ควบคูไปกับ การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง ชวยลดรายจาย เพ่ิมรายได 
และพรอมรองรับการเติบโตสูการเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ
ประกอบดวย  
 4.1 สงเสริม พัฒนา และฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมท่ีมีอยูแลว  
สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน  
พัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเท่ียว  สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหได
มาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมทางการทองเท่ียว  
 4.2 สงเสริมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และลดตนทุนทางการเกษตร  
สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เชน การทําเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ท่ี
สอดคลองกับความตองการของชุมชน สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร  
อาหาร และพลังงาน 
 4.3 สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนท่ัวไป และกลุมผูดอยโอกาส มีอาชีพและรายไดเพียงพอตอการ

ดํารงชีพ โดยการฝกอาชีพและสนับสนุนปจจัยในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและความตองการ 
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 4.4 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตั้งแตกระบวนการ
ผลิต การแปรรูป การออกแบบ การบรรจุภัณฑ และการตลาด โดยเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงสงเสริมใหมี
การรวมกลุมอาชีพตามศักยภาพของแตละพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาไปสูวิสาหกิจชุมชน 

                5. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
           เปาหมายจะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือเปนฐานการผลิตภาคเกษตร เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ และสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี      โดยชมุชนมีสวนรวมในการบริหารจดัการและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ให
สามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได เพ่ือเปนฐานการผลิตของชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 
ประกอบดวย 
 5.1 สนับสนุน สงเสริมการฟนฟู รักษาปาตนน้ําลําธาร และการปลูกปา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพในการ
กักเก็บน้ํา เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนน้ํา และบรรเทาอุทกภัย  จัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและชุมชนอยางท่ัวถึง 
เพ่ือใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภค และบริโภค 
 5.3 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน  โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด สนับสนนุและพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร  เสริมสรางองคความรูแก
ชุมชนในการจัดการน้ําเสียในชุมชน และพัฒนาเครือขายชุมชนในการเฝาระวังและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี โดยสรางชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการคนอยูรวมกับระบบนิเวศอยางเก้ือกูล 

                6. นโยบายดานการบริหารจัดการท่ีดี  
                  เปาหมายเพ่ือจะพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง  มี
ระบบบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม  เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได
อยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ    สามารถใหบริการสาธารณะท่ีตอบสนองตอความตองการของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ ท่ีเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  โดยยึดหลักการ ธรรมาภิบาล  ตามพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
 6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการ
ปฏิบัติงาน และใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
 6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม 
และตรวจสอบได  
 6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีคุณภาพสูง  มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ  
และมีความรับผิดรับชอบ  เพ่ือใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการใหบริการสาธารณะอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงพัฒนาใน 4 ดาน คือ ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีสวนรวม เกง และดี   
 6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งใหเกิดพลังของคนในชุมชน และมีสวน
รวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบในการพัฒนา และแกไขปญหา 
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                2.4 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวทางพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2556 – 2558) และสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ในการผลักดันเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
นําไปสูการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กําหนดแนวทางท่ีสําคัญใน
การนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ไวดังนี้ 
       1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ  
      1.1 ใหสํานัก/กอง นําแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังการวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน/
โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  
      1.2 กําหนดวงเงินงบประมาณประจําป เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการแผนงาน
และโครงการในระดับทองถ่ินตามแผนพัฒนาสามป  
      1.3 การทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาสามปเปนประจําทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 
 
 2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล  
      2.1 สรางระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปใหเปนระบบ และ
ตอเนื่อง เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบัติ และนําผลท่ีไดมา
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ังพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการในอนาคต 
      2.2 สรางกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  การติดตามและประเมินผลเปน
กระบวนการทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกร วาสามารถบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว
หรือไม  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีจะนํามากําหนดนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกรในอนาคต โดยกําหนดการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และนําไปสู
การปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  ไดดังนี้ 
     การติดตามผล  เปนกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงาน วาเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวหรือไม ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอยางเปนระบบและมี
ความตอเนื่อง เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 
      การประเมินผล   เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนท่ีกําหนดไว รวมถึง
การศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการแก ไข ปรับปรงุหรือการขยาย
ขอบเขตหรือการยุติการดําเนินงาน การประเมินผลจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร 
รวมท้ังยังเปนตัวชี้วัดวาแผนท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นไดผลอยางไร บรรลุผลลัพธตามท่ีกําหนดไวหรือไม  
                  ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล   ระยะเวลาท่ีจะใชในการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลของแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556– 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กําหนดเปน 2 ระยะ คือ 
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  (1) การติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ  กําหนดจะดําเนินการ
เปนรายไตรมาสทุก 3 เดือน เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานวามีผลสําเร็จเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบ
กับเปาหมาย และปญหาอุปสรรคท่ีทําใหการดําเนินงานลาชา และนําผลท่ีไดมาปรับกลยุทธการดําเนินงาน เพ่ือให
โครงการพัฒนาสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ท่ี    กําหนดไวในแผนพัฒนา 
  (2) การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพัฒนาฯ  เปนการติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จ
สิ้นแผนพัฒนาฯ ในแตละปงบประมาณ เพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปญหา และอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับจากผลของการพัฒนา เพ่ือนําผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล
มาทบทวน และปรับแผนพัฒนาใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล และตอบสนองตอปญหาความตองการ
ของประชาชนในระดับพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง  
   3. การประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ   กําหนดใหมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธแผนงาน/โครงการ รวมท้ังผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง
ท่ัวถึงและตอเนื่อง ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังการประชาสัมพันธ โดยผานสื่อตางๆ อาทิ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  โดยผานเวปไซดของหนวยงาน  www.kkpao.go.th  เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง รวมถึงติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปท่ีประกาศใช 
 
               2.5   การติดตามประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบดวย 
 

  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะเปนองคกรรับผิดชอบหลัก
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 
    1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  
    2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
    3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน      
    4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  
    5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ  อีกหนึ่งคน
ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

      กรรมการตามขอ  28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับคัดเลือกอีกได 
 ขอ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

            (1)  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
            (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
            (3)  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

            (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 
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ขอ (30) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคลากรนอกดําเนินการหรือ  รวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขาย  และ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบบุคลากรภายนอกดําเนินการเพ่ือเสนอผูบริหาร ทองถ่ิน 

(2)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
                        (3) หนวยงานหรือบุคลากรภายนอกดําเนินการหรือรวมมือดําเนินการติดตามและ ประเมินผล 

(4) ใหหนวยงานหรือบุคลคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ  ประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ  ประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(1) ผูบริหารสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรมการ 
พัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผย ไมนอยกวาสามสิบวัน 
                 ขอ 31  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร  ปกครองสวน
ทองถ่ินสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ  ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
 
3. เอกสารรายงานท่ีเกี่ยวของ 
 
       3.1   สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 
  

(1)  การประเมินสถานการณการพัฒนา  
                    จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
โดยใชเทคนิค SWOT Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท้ังภายในและภายนอก สรุป
สถานการณการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดังนี้  
 

 จุดแข็ง (Strengths)  
                1. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีทรัพยากรบุคลากร
หลากหลายสาขาอาชีพ มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีครบทุกดาน พรอมสนับสนุนการพัฒนาและชวยเหลือประชาชนใน
พ้ืนท่ี  
                2. เปนองคกรท่ีสามารถกําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน และการบริหารจัดการได
อยางเปนเอกภาพ และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  
                3. ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนประตูสูอินโดจีนและเปนเมืองศูนยกลางการพัฒนาในหลาย ๆ ดาน
ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังดานการคมนาคมขนสง ดานการศึกษา ดานการสาธารณสุข และยังเปนท่ีตั้ง
ของสวนราชการท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสถาบันการเงิน องคกรธุรกิจ ท่ีพรอมจะใหการสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในอนาคตตอไป  
                4. เปนองคกรท่ีใกลชิดประชาชนโดยตรง สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีตอบสนองตอปญหาและ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางเปนเอกภาพ  
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                6. จังหวัดขอนแกน มีประเพณีผูกเสี่ยว ท่ีเปนวัฒนธรรมท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
และโดดเดน  
                7. จังหวัดขอนแกน มีแหลงพลังงาน เชน กาซธรรมชาติ พลังงานไฟฟา ท่ีสามารถรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการได  
 

 จุดออน (Weaknesses)  
                1. บุคลากรบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ และประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีตองใชทักษะ 
ความรู เทคโนโลย ีและนวัตกรรมสมัยใหม รวมท้ังระบบการบริการท่ีมีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม  
                2. มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังจังหวัด งบประมาณในการพัฒนาจึงกระจายทุกพ้ืนท่ี ทําใหไมสามารถ
ดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ ท่ีตองใชงบประมาณจํานวนมากได 
                3. ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะดาน เชน นักวิจัย นักการศึกษา 
นักวิเคราะหและประเมินผล และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน  
 

 โอกาส (Opportunity)  
                 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  กําหนดใหรัฐตองใหอิสระแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบคุคล การเงินและการคลัง  
                 2. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 
และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 กําหนดบทบาท ภารกิจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินชัดเจนมากข้ึน 
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปรับระบบการบริหารงานเพ่ือรองรับภารกิจถายโอน   
                 3. นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินและ
ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตองมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดี  
                4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  
                5. นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน โดยสรางดุลยภาพระหวาง
การกํากับดูแลและความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถ่ิน   
                6. นโยบายกองทุนพัฒนาสตรี จะสรางโอกาสในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได ใหแกสตรี 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรีใหเขามามีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน   
 

 อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats)  
                 1. ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีดานการมีสวนรวม การตรวจสอบ และ
ติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                2. ขอนแกนประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาลซ้ําซาก เชน ภัยแลง นํ้าทวม และเกิดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เชน ดิน และปาไม เปนตน  
                3. ปญหาการไหลบาของกระแสโลกาภิวัตน สงผลตอสังคม และวัฒนธรรม อาทิ วัยรุนรับวัฒนธรรม
ตะวันตกมากเกินไป ทําใหไมมีการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

      4. การกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพ้ืนท่ีขององคกรปกครองปกครองสวน
ทองถ่ิน ยังไมชัดเจน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล  
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              5. การเพ่ิมของประชากรแฝงท่ีเขามาอาศัยในชุมชนเมือง และการขยายตัวของตัวเมือง ทําใหเกิดปญหา
สังคมเพ่ิมมากข้ึน เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด และปญหาแรงงานตางดาว เปนตน  
              6. แนวโนมราคานํ้ามันเชื้อเพลิงและกาซท่ีสูงข้ึนสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
ของประชาชน  
              7. โรคอุบัติใหมรายแรง เชน โรคไขหวัดสายพันธุใหม โรคไขหวัดนก โรคไขเลือดออก คุกคาม สุขภาวะ
ของประชาชน  
              8. การเปดประชาคมอาเซียน อาจทําใหมีแรงงานและผูประกอบการจากตางชาติ เขามาแขงขันใน
ประเทศมากข้ึน  
 

              3.2  ผลการนําแผนพัฒนาประจําป พ.ศ. 2556  ไปปฏิบัติ 
 

                 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวม 3 ป มีจํานวน
โครงการท้ังสิ้น 1,715  โครงการ งบประมาณรวม 4,911,233,450 บาท โดยแผนพัฒนาประจําป 2556  มีจํานวน
โครงการ  601  โครงการ งบประมาณรวม 1,558,263,890 บาท องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สามารถนํา
แผนพัฒนาประจําป 2556 ไปสูการปฏิบัติ โดยนําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556   
จํานวนท้ังสิ้น  573  โครงการ คิดเปนรอยละ  95.34 ของโครงการในแผนพัฒนางบประมาณท่ีดําเนินงานตามแผน 
รวม 1,485,307,430 บาท คิดเปนรอยละ 95.31 ของงบประมาณท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาป  2556   ดังแสดง
ตามตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา 24 
 

 



บทที่  2    เอกสารที่เก่ียวของ 

      ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป 2556 
      กับการนําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 2556 

 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอยละ 
ตาม

แผนพัฒนา
ป 2556 

ตามขอ 
บัญญัติป 
2556 

ตาม
แผนพัฒนา
ป 2556 

ตาม
ขอบัญญัติป 

2556 
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 
4 6 

 
1,230,000 1,450,000 

 

1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สุขภาพอยางครบวงจร 

12 8 
 

46,200,000 45,210,000 
 

1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ
ครบวงจร 

10 5 
 

13,088,000 7,200,000 
 

1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือ
สนับสนนุการเลนกีฬาท่ีมีศักยภาพ
ไปสูกีฬาอาชีพ 

19 16 

 

27,246,000 26,451,000 

 

1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปน
มรดกของคนรุนตอไป 

53 54 
 

12,503,460 12,530,000 
 

รวม 98 89 90.82 100,267,460 92,841,000 92.60 

2. การพัฒนาการศึกษา 
2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ใหมีคุณภาพ  
ไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 

24 13  59,391,840 51,112,640  

2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4 3  10,000,000 4,,100,000  

2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม 
 

2 2  1,380,000 1,380,000  

2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

5 14  2,924,200 6,949,200  
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอยละ 
ตาม

แผนพัฒนา
ป 2556 

ตามขอ 
บัญญัติป 
2556 

ตาม
แผนพัฒนา
ป 2556 

ตาม
ขอบัญญัติป 

2556 
2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใน
และนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมี
คุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

13 12  81,100,000 80,700,000  

รวม 48 44 91.67 154,796,040 144,241,840 93.18 

3. การพัฒนาเมืองและชุมชน 
3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทาง
คมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน 
ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน 

253 267 
 

325,004,000 335,726,500 

 

3.2 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
การใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ให
ไดมาตรฐานสะดวก สะอาด และปลอดภัย 

8 8 
 

5,272,000 5,275,000 
 

3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
และเครือขายการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 

6 4 
 

6,620,000 5,380,000 
 

3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

4 4 
 

4,101,000 1,207,000 
 

3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชน
เมืองนิเวศน(Eco City) 

1 2 
 

500,000 800,000 
 

รวม 272 289 106.25 341,500,000 348,388,500 102.02 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
4.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การ
ทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียว 

5 4 
 

15,300,000 4,200,000 
 

4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิม
ประสิทธิ ภาพการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

23 10 
 

81,596,000 70,179,000 
 

4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิม
มูลคาผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 

5 2 
 

3,980,000 250,000 
 

4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแก
ประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส 

6 7 
 

5,942,000 8,950,000 
 

รวม 39 23 58.97 106,818,000 83,579,000 
 

78.24 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอยละ 
ตาม

แผนพัฒนา
ป 2556 

ตามขอ 
บัญญัติป 
2556 

ตาม
แผนพัฒนา
ป 2556 

ตาม
ขอบัญญัติป 

2556 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและ
ปาตนน้ําลําธาร 

8 5 
 

5,048,000 3,240,000 
 

5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกัก
เก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตรอุปโภค
และบริโภค 

68 68 

 

112,620,000 88,177,200 

 

5.3 สนับสนนุและพัฒนาประสิทธิ ภาพ
การจดัการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสีย
ชุมชนแบบมีสวนรวม 

7 4 
 

4,987,000 3,900,000 
 

5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชนตามความ
เหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 

7 8 
 

4,150,000 4,400,000 
 

รวม 90 85 94.44 126,805,000 99,717,200 78.64 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
สมัยใหม 

4 3 
 

2,227,000 2,027,000 
 

6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการ
บริหารจัดการการเงิน การคลัง ใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได 

17 18 

 

696,510,390 681,922,890 

 

6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการ
และเจาหนาท่ี ใหมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการและใหบริการ
สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 

8 7 

 

12,230,000 15,280,000 

 

6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
กระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสราง
การมีสวนรวมของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 

25 15 

 

17,110,000 17,310,000 

 

รวม 54 43 79.63 728,077,390 716,539,890 
 

98.41 
รวมท้ัง 6 ยุทธศาสตร 601 573 95.34 1,558,263,890 1,485,307,430 95.31 
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 3.3  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
                  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีจํานวนโครงการ
ท้ังสิ้น 1,715 โครงการ โดยมีแผนพัฒนาประจําป 2556 จํานวน 601 โครงการ งบประมาณรวม 1,558,263,890 
บาท องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สามารถนําแผนพัฒนาประจําป 2556 ไปปฏิบัติ โดยนําไปจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2556   จํานวนท้ังสิ้น 573 โครงการ คิดเปนรอยละ 95.34 ของโครงการใน
แผนพัฒนาป 2556  งบประมาณท่ีดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ รวม 1,23,510,259  บาท คิดเปนรอยละ 95.31 
ของงบประมาณท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาป 2556  ดังแสดงตามตารางท่ี 4   
 
            ตารางท่ี 4   แสดงการนําโครงการตาม แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ไปจัดทํา             
       งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556  (เฉพาะแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

 
ตาม 

แผนฯ 
ป 56 

ประเภทท่ี
จาย 

 
คิดเปน
รอยละ
ของ

โครงการ
ท้ังหมด  

จํานวน
งบประมาณ 

ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 
คิดเปน 
รอยละ
ของงบ 

ประมาณ 
ตาม

ขอบัญญัติ 
ตาม

ขอบัญญัติ 

1.การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม  

98 89 15.53 100,267,460 92,841,000 6.25 

2.การพัฒนาการศึกษา 48 45 7.85 154,796,040 144,241,840 9.71 
3.การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

272 287 50.08 341,500,000 348,388,500 23.45 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

39 25 4.36 106,818,000 83,579,000 5.63 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

90 84 14.65 126,805,000 99,717,200 6.71 

6. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีดี  

54 43 7.50 728,077,390 716,539,890 48.24 

รวม 601 573 100.00 1,558,263,890 1,485,307,430 100.00 
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                    จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป  พ.ศ. 2556  ของฝายตรวจติดตาม
และประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ซ่ึงสรุปและมี
ขอเสนอแนะตอการพัฒนาในแตละประเด็นยุทธศาสตร ของประชากรกลุมตัวอยาง  โดยสรุปดังนี้   
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคม   พบวา ประชาชนสวนใหญ
ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรจัดหาอาชีพเสริมโดยการฝกอบรม
ใหความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับครอบครัวได การทําผลิตภัณฑในครัวเรือน ลดรายจายและ
เพ่ิมรายได เปนการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง รูจักประมาณตนเองและปรับความเปนอยูใหเขากับวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือใหครอบครัวอยูอยางเปนสุข ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยการ
สงเสริมและสรางอาชีพท่ีม่ันคงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเองได ฝกอบรมใหความรู ดานอาชีพท่ี
หลากหลาย สามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวไมเปนภาระตอสังคม และชวยเหลือสงเสริมผู
พิการ ผูดอยโอกาสใหมีอาชีพ ใหไดรับโอกาสเทาเทียงกันทุกคน มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ข้ึน โดยการปลูกฝงคานิยมใหมีความพอเยง และพ่ึงตนเองได 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา   พบวา ประชากรสวนใหญ
ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาความรูใหเด็กไดมี
โอกาสทางการศึกษาใหมากท่ีสุด ตองการใหมีการอบรมภาษาในกลุมประเทศอาเซียนในสถานศึกษาทุกแหง เพ่ือเปด
โอกาสใหเด็ก ๆ ไดเรียนรู สรางโอกาสและสรางความเสมอภาคใหกับเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
ตองการใหพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน สรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบวินัย 
เสริมสรางความรูความเขาใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เกิดทักษะเปนภูมิคุมกันทางสังคม ในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมและเปนสุข อีกท้ังเปนการสรางความรักความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน สงผลให
สถาบันครอบครัวเขมแข็ง และลดปญหาทางสังคมท่ีติดตามมา 
  การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเมืองและชุมชน   พบวา ประชากรสวน
ใหญตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กอสรางปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงสัญจรไปมาใหมีความ
คงทนถาวรเปนถนนคอนกรีต หรือลาดยาง ใหเชื่อมตอระหวางหมูบาน ตําบล สูทางสายหลัก ใหครบทุกเสนทาง 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการขนสงสินคา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนปจจัยสําคัญ
ในการสรางขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพและความคลองตัวในการสัญจรไปมา ตลอดจนการขนสงผลผลิตดาน
การเกษตรออกสูตลาดไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนดูแลพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหกับประชาชนใหไดมาตรฐานท้ังใน
เขตเมืองและชุมชน 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   พบวาประชากรสวนใหญ
ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พัฒนาสงเสริมอาชีพโดยจัดฝกอบรมอาชีพเสริมใหกับคนในชุมชน 
สามารถนําไปประกอบอาชีพ สรางรายไดใหกับครอบครัว สงเสริมกลุมชุมชนใหมีความเขมแข็งในผลิตภัณฑชุมชน 
ดานการจําหนายผลิตภัณฑ ใหแพรหลายเปนท่ีรูจัก ตองการใหหนวยงานของรัฐชวยในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
สินคา OTOP ของชุมชน ตองการเพ่ิมศักยภาพใหความรูเสริมอาชีพหลากหลายใหกับชุมชนเพ่ือนําไปพัฒนาฝมือให
ดีข้ึน สรางเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถแขงขันได โดยการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี
อยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวได สรางรายไดกับ
ชุมชนใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได 
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    การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
พบวาประชากรสวนใหญตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนขยายพ้ืนท่ีในการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีสี
เขียว ใหมีการขยายเครือขายการอนุรักษปาใหแพรหลายในกลุมเยาวชนใหมีจิตใจรักปา สรางความตระหนักในการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม เพ่ือความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใหความ
หลายหลายทางชีวภาพ ลดการใชสารเคมีหันมาทําปุยอินทรียชีวภาพใหมากข้ึน และการจัดสรรทรัพยากรน้ํา เพ่ือใช
ประโยชนในการอุปโภค บริโภค เพ่ือการเกษตร สําหรับเกษตรกรโดยการขุดลอกแหลงน้ํา/ลําหวย คูคลองท่ีตื้นเขิน 
ขุดบอน้ําในไรนาของเกษตรกรใหพอเพียงตอความตองการใชประโยชนจากน้ําเพ่ือการเกษตร และใชประโยชนอ่ืน ๆ 
ท้ังนี้ ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน 
   การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี    องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานโครงการ เชน การเสนอความคิดเห็น รับ
ฟงความคิดเห็นในทุกดาน เปดโอกาสใหประชาชนรวมเปนคณะกรรมการตาง ๆ เชน เปนกรรมการจัดซ้ือ จัดจาง 
กรรมการจัดทําแผนฯ กรรมการติดตามประเมินผล ฯลฯ ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นโดยเสนอปญหาความ
ตองการผานผูท่ีเปนตัวแทนของประชาชนเขามา และประชาชนไดเสนอปญหา ความตองการผานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน การรับทราบปญหาของประชาชนโดยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน เพ่ือหาทางแกไข โดยมีชองทางรับทราบปญหาจากตูรับฟงความคิดเห็น จากแบบสอบถาม 
และทางเว็ปไซตของหนวยงานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีดวยความโปรงใส คุมคา เปนธรรม โดยใหผูรับบริการหรือ
ประชาชนใหมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

            3.4  ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ประจําป พ.ศ. 2556 

 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการ

พัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใน 26 อําเภอ รวม 10,000 ราย โดยสํารวจปญหาและโครงการ

พัฒนาท่ีประชาชนในเขตจังหวัดขอนแกน ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พัฒนาในหวงระยะเวลา 3 

ป ซ่ึงไดกําหนดประเด็นโครงการพัฒนาท่ีตองการไว 11 โครงการ มีผูสงคืนแบบสํารวจ จํานวน 4, 107 ราย คิดเปน

รอยละ 41.07  พบวา  ผลสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีประชาชนประสบในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 

และโครงการท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนามากท่ีสุด ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 

2556  ดังแสดงตามตารางท่ี  5 - 6 
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ตารางท่ี 5 ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาท่ีประชาชนประสบในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 

  

ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาท่ีประชาชนประสบในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
พ.ศ.2556 

ปญหา 
ระดับความคิดเห็น 

(x) Std. แปรผล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ปญหาดานเสนทางคมนาคม
ขนสงไมสะดวก 

23.88 32.10 29.39 9.21 5.29 3.60 1.13 มาก(3) 

2. ปญหาขาดแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว และ
เกษตร 

28.66 33.29 24.27 8.95 4.83 3.72 1.13 มาก(1) 

3. ปญหาปาไมถูกทําลาย 21.90 34.31 26.38 9.68 7.73 3.52 1.18 มาก(5) 

4. ปญหาการวางงาน 19.81 35.16 31.55 8.39 5.06 3.56 1.10 มาก(4) 

5. ปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตร 14.14 21.05 30.16 19.28 15.37 2.99 1.28 
ปาน
กลาง
(10) 

6. ปญหายาเสพติด อาชญากรรม
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

23.55 36.40 24.44 11.25 4.56 3.62 1.12 มาก(2) 

7.ปญหาสิ่งแวดลอม เชน ไมมีท่ีท้ิง
ขยะ น้ําเนาเสีย ไมมีระบบระบาย
น้ํา 

20.85 29.32 27.28 13.60 8.92 3.39 1.24 
ปาน
กลาง
(7) 

8. ปญหาดานการศึกษา และขาด
แหลงเรียนรูในชุมชน 

10.18 24.05 37.78 16.83 11.15 3.04 1.15 
ปาน
กลาง
(9) 

9. ปญหาดานสุขภาพอนามัย 17.46 25.65 35.5 12.68 8.71 3.30 1.18 
ปาน
กลาง
(8) 

10. ปญหาหนี้สิน 20.49 31.13 30.67 9.82 7.88 3.46 1.18 มาก(6)  

รวมเฉล่ีย 20.09 30.24 29.74 11.96 7.95 3.42 1.169 มาก 
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ตารางท่ี 6 ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 

ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน พ.ศ.2556 

โครงการพัฒนา 

ระดับความตองการ 

(x) Std. แปรผล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคมขนสง 

21.8 33.9 30.41 7.74 6.15 3.57 1.12 
มาก
(11) 

2. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
การอุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว 
และเกษตร 

43.57 33.9 14.77 5.89 1.87 4.11 0.998 มาก(1) 

3. โครงการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

32.81 41.34 18.91 4.15 2.79 3.96 1.02 มาก(3) 

4. โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 33.97 38.68 21.22 4.22 1.92 3.98 0.976 มาก(2) 

5. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด อาชญากรรม
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

29.85 42.22 20.3 5.84 1.8 3.92 0.978 มาก(6) 

6. โครงการดานการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 30.58 41.56 21.58 5.16 1.12 3.94 0.941 มาก(4) 

7.โครงการสงเสริมดานการศึกษา 28.25 46.05 19.11 4.85 1.74 3.93 0.941 มาก(5) 

8. โครงการอนุรักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 

29.34 36.86 24.95 6.45 2.4 3.83 1.04 มาก(8 

9.โครงการดานการปองกัน 
ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย 20.51 42.7 27.96 6.4 2.43 3.71 0.981 มาก(9) 

10. โครงการสงเสริมและพัฒนา
แหลงทองเท่ียว 20.22 43.55 26.7 6.57 2.96 3.70 0.997 

มาก
(10) 

11. โครงการพัฒนา สงเสริมและ
สนับสนุนดานการเกษตรและ  
ปศุสัตว 

30.21 41.88 19.25 7.25 1.4 3.92 0.972 มาก(6) 

รวมเฉลี่ย 29.19  40.24   22.27 5.80  2.40  3.87 0.996 มาก 
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บทท่ี  3 
 

วิธีการติดตามประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลครั้งนี้  เปนการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ท่ีตั้งไวตาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และโครงการท่ีปฏิบัติไดจริงในปงบประมาณตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557  ท่ีตั้งไว ซ่ึงผานการพิจารณาจากสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน และประกาศใชแลว  โดยจะเปรียบเทียบในแตละปมีแผนงาน/โครงการใดบางท่ีนําไป
ดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแตละแผนงานโครงการใหเห็นไดชัดวา มีจํานวนเทาใด 
เปนรอยละเทาใด  ท้ังจํานวนโครงการและงบประมาณใหชัดเจนแลวดําเนินการติดตามฯ ในแตละยุทธศาสตร  
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลตามข้ันตอนดังนี้ 

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

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร (Population) คือ ประชาชนกลุมเปาหมายท่ีจะทําการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญาจาง โดยจะ
ทําการติดตามและประเมินผลใหครบทุกดาน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน รวม 26 อําเภอ ในทุกยุทธศาสตร
การพัฒนาท้ัง 6 ยุทธศาสตร โดยใหครอบคลุมทุกอําเภอ ยุทธศาสตรละไมนอยกวา 3 เปอรเซ็นต ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได łจําแนกโครงการท่ีติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตรได  ดังนี้ 

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

                                                                                               จํานวน   7   โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี                จํานวน   3   โครงการ 
                                              รวมท้ังหมด            จํานวน    28   โครงการ 
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    1.2 กลุมตัวอยาง  (Sampling)  ในการเลือกกลุมตัวอยางในปนี้  เลือกตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) คือไมจําเพาะเจาะจงวาเปนใคร  ไมกําหนด  เพศ  การศึกษา  อายุ  อาชีพ  แตตอง
เปนผูท่ีไดรับประโยชนหรืออยูในชุมชน ซ่ึงโครงการนั้นดําเนินการในพ้ืนท่ีเปนการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 

- จํานวนกลุมตัวอยางแบบกําหนดไวกอน (Quota Sampling) คือ จะใหตอบแบบสอบถามเพ่ือ
ติดตามและประเมินผล ตามความเหมาะสมของแตละโครงการ  ซ่ึงกําหนดกลุมตัวอยาง โดยเทียบกับตาราง
ของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Mogan  :  อางอิงมาจาก  พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543) 

   
2. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
     1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
              2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยติดตามประเมินผล ตามท่ีเห็นสมควร 
โดยแบงเขตรับผิดชอบ ในแตละอําเภอ ครอบคลุมท้ังจังหวัดขอนแกน 

3. คัดเลือกโครงการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการท่ีไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหครอบคลุม ทุกยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง 26 อําเภอ ในเขตจังหวัดขอนแกน 

 4. จัดทําแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตร เพ่ือติดตามประเมินผล โดยใชเกณฑความพึง
พอใจของลูกคา คือ ประชาชนบุคคลท่ัวไป ท ี่ ไดรับประโยชนหรือมาใช  บริการของโครงการ โดยการกําหนด
หัวขอแบบสอบถาม ตามแนวทางการพัฒนา  ตัวชี้วัด  และตามวัตถุประสงคอ่ืนๆ ของโครงการ เปนตน 

 5. แจกแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตรใหคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งไป
ดําเนินการแจกใหประชาชนตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ ท่ีไดคัดเลือกแลวเพ่ือใหประชาชนตอบ
แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 

 6. คณะทํางานและผูชวยเก็บแบบสอบถามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ให ฝายติดตาม
และประเมินผล กองแผนและงบประมาณเพ่ือรวบรวมไวแตละยุทธศาสตร 
       7. กองแผนและงบประมาณ   คัดแยกแบบสอบถามแตละยุทธศาสตร ท่ีไดรับคืนและทํา
การลงรหัสขอมูล ประเมินผลแตละยุทธศาสตร โดยใชโปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร   

 8 . เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล ใหคณะกรรมการและผูบริหารรายงานตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  และปดประกาศในท่ีเปดเผยเพ่ือให
ประชาชนรับทราบผลการประเมินผลโดยท่ัวถึงกัน  ไมนอยกวา   1  เดือน 

 
3. การเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
                   การเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการติดตามประเมินผลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน รวม  26  อําเภอ  
โครงการตามแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557   ท่ีดําเนินการจริง 
 
4. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ใช
แบบสอบถามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดจัดทําไว เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานตาง ๆ  ท้ัง  6  ยุทธศาสตร ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และตามแบบสอบถามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
ประเด็นคําถามท่ีคณะทํางานสรางเครื่องมือสําหรับติดตามและประเมินผลโครงการใหครอบคลุมทุกประเด็น 
โดยแยกเปนโครงการของแตละยุทธศาสตร ใหครอบคลุมท้ัง 26 อําเภอ ตามท่ีกําหนดไว โดยใหคณะทํางาน
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และผูชวยเก็บแบบสอบถามท่ีไดรับการแตงตั้งนําไปแจกแบบสอบถามตามท่ีไดรับหมอบหมาย                
แบงแบบสอบถามออกเปน  4  สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ( Checklist)รวมท้ัง             
6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพหลัก, จํานวนรายไดเฉลี่ยตอป   
  สวนท่ี  2   แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการของ    
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน แยกเปนแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตร  ท้ัง  6  ยุทธศาสตร   ดังนี้ 

  1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาการศึกษา 
  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน  
  4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                                   
           5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                แบงเปน 3 ดาน คือ  ดานแหลงน้ํา ดานขยะและมลพิษ และดานปาไม   

     6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี    
  สวนท่ี  3   แบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
โดยแยกแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตรท้ัง  6  ยุทธศาสตร 
  สวนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีตองการให อบจ.ขอนแกนดําเนินการ
พัฒนาตอไป   
 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล   
  หลังจากนําแบบสอบถามใหคณะทํางานและผูชวยเก็บแบบสอบถามแจกใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีโครงการท่ีดําเนินการนั้น ๆ  ตอบแบบสอบถามแลวใหเก็บแบบสอบถามกลับคืนสงใหฝายตรวจติดตาม
และประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ เก็บรวบรวมเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เดือนตุลาคม 
2556 -  30  กันยายน  2557 
 
 7. การวิเคราะหขอมูล 
   ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ คัดแยก
แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา ตามยุทธศาสตร รวม 6 ยุทธศาสตร แลวนํามาจัดลําดับขอมูลเพ่ือนํามา
วิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  และแปลผลขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 
 
8. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
  ในการวิเคราะหขอมูล เนื่องจากเปนการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณ เกณฑท่ีใช
วัด ใชเกณฑวัดระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการตามโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน จะใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  โดยการหา คาเฉลี่ย  คารอยละ ในการวัดระดับ
ความพึงพอใจและระดับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการ และอางอิงจากกลุมตัวอยางไปยัง
ประชากรท้ังหมด  
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   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  อางมา
จากวาณี  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 

 
9. การนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล   
     จัดทํารายงานผลการติดตามในเชิงพรรณนา ในบทท่ี 4  แสดงรูปแบบของตารางแจกแจง
ความถ่ี  ในประเด็นคําตอบตางๆ ท่ีไดจากแบบสอบถามของประชากรครบทุกคําถาม โดยคาสถิติท่ีใชจะเปน
คารอยละ คาเฉลี่ย  และสรุปผลการติดตามในภาพรวม แสดงอยูในบทท่ี 5  รวบรวมทําเปนรูปเลมรายงาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัด และประชาสัมพันธใน  website  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเพ่ือเผยแพรให  ประชาชน 
และ ผูสนใจใหทราบตอไป 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ไดกําหนดแผนงานโครงการ และงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังหมด  6  
ดาน ดังตารางตอไปนี้ 

 

 ตารางท่ี 7  แสดงการเปรียบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณระหวางแผนงานกับโครงการ
ท่ีดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 
ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

 

จํานวนโครงการ  
 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

 
ตาม 

แผนฯ   
ป 57 

ประเภทที่จาย  
คิดเปน %

ของ
โครงการ
ทั้งหมด 

 
ตามแผนฯป 57 

การเบิกจาย  
คิดเปน %

ของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

ตามขอ 
บัญญัติ 
ป 57 

เงิน
สะสม 

ตามขอบัญญัติป 57 เงินสะสม 

1.การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

144 112 - 18.79 133,439,100 127,202,600 - 8.11 

2.การพัฒนาการศึกษา 69 49 - 8.22 167,,475,000 149,436,840 - 9.53 
3.การพัฒนาเมืองและชุมชน  298 263 - 44.13 365,938,500 311,656,000 - 19.87 
4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน     72 27 - 4.53 151,981,320 103,275,800 - 6.58 
5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

101 91 - 15.27 108,904,200 98,124,200 - 6.25 

6. การพัฒนาระบบบริหาร 
   จัดการที่ดี 66 54 - 9.06 790,455,880 779,166,280 - 49.66 

รวม 750 596 - 100 1,718,194,000 1,568,861,720 - 100 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใตแผนดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาฯ 3 ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รวม  
750 โครงการ  งบประมาณตามแผน  1,718,194,000  บาท งบประมาณในการเบิกจายโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จํานวน  596  โครงการ  
รวมงบประมาณ  1,568,861,720  บาท   

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2557   ทําการติดตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไดคัดเลือกโครงการท้ัง  6  ยุทธศาสตร ๆ ละไมนอย
กวา  3 %  โครงการเงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน  128 โครงการทําการติดตามฯ ทุกโครงการ คณะกรรมการ
คัดเลือก  28  โครงการ  รวม ท้ังสิ้น  156  โครงการ ครอบคลุมท้ัง 26 อําเภอในเขตจังหวัดขอนแกน โดยแยก
รายละเอียดแตละยุทธศาสตรการพัฒนาและกําหนดเกณฑการเลือกโครงการดังนี้ 
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คัดเลือกโครงการแตละยุทธศาสตร  ครอบคลุมท้ัง  26  อําเภอ โดยใหคณะกรรมการและ
อนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งเปนผูสุมการคัดเลือกโครงการในแตละอําเภอ แตละยุทธศาสตรจะตองกระจายให
ครอบคลุมทุกอําเภอ  ยกเวน ในบางยุทธศาสตรการพัฒนา  ท่ีไมมีโครงการหรือมีจํานวนโครงการจํากัดจึงเลือก
แบบเจาะจง   ฉะนั้น ในแตละยุทธศาสตรจึงมีจํานวนไมเทากัน ข้ึนอยูกับสภาพปญหาและความตองการของ
ประชาชนแตกตางกันออกไป หลกัเกณฑในการแจกแบบสอบถามในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กําหนดใหแจก
แบบสอบถาม  แตละโครงการข้ึนอยูกับความเหมาะสมของโครงการ เชนโครงการฝกอบรมตางๆ ท่ีประชาชนเขา
รวมโครงการมากก็จะทําการแจกแบบสอบถามเพ่ิมมากข้ึนตามความเปนจริง  แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนจึงไม
เทากันในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังตอไปนี้ (เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 128 โครงการแยกติดตามฯ) 

 

1.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม            จํานวน   4   โครงการ 
  แจกแบบสอบถาม  400  ชุด    ไดรับคืน  370   ชุด  คิดเปนรอยละ  92.50    

                     2.  การพัฒนาการศึกษา                                       จํานวน   2  โครงการ 
                             แจกแบบสอบถาม  250  ชุด   ไดรับคืน  235   ชุด  คิดเปนรอยละ  94.00 
                     3. การพัฒนาเมืองและชุมชน         จํานวน    10  โครงการ  

   แจกแบบสอบถาม  500  ชุด   ไดรับคืน  442    ชุด   คิดเปนรอยละ 88.40     
   4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                                         จํานวน    2   โครงการ 

  แจกแบบสอบถาม   500  ชุด   ไดรับคืน   445   ชุด  คิดเปนรอยละ  89.00     

                                       5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   จํานวน  7  โครงการ 
  แจกแบบสอบถาม   700  ชุด   ไดรับคืน   643   ชุด  คิดเปนรอยละ  91.85   

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี                           จํานวน   3  โครงการ 
  แจกแบบสอบถาม   300  ชุด   ไดรับคืน  285  ชุด  คิดเปนรอยละ   95.00    
 

รวมโครงการท้ังหมด                                           จํานวน      28   โครงการ 
รวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีแจก                             จํานวน     2,650   ชุด 
รวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดรับคืน  จํานวน  2,420  ชุด   คิดเปนรอยละ 91.32 
 
 

 คณะทํางานไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังนี้  
1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
2. ข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล 
3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
     เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการสื่อความหมาย ไดกําหนดความหมายของสัญลักษณท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
         n       แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 
                        x       แทน    คาเฉลี่ย (Mean) 
                      S.D     แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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2. ข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล 
    ในการวิเคราะหขอมูล ไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
      1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ในสวนท่ี 1  ขอมูลเปนแบบตรวจสอบ
รายการ(Check list)  วิเคราะหโดยหาคาความถ่ี (Frequency)  และหาคารอยละ (Percentage)  ประกอบดวย 
เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ  รายได เปนตน 

 2.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ในสวนท่ี 2   เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชากร
ตอการดําเนินการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ในแตละยุทธศาสตร  ท้ัง  6  ดาน โดยหา
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

 3.  วิเคราะหขอมูลแสดงระดับการความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

 4.  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น โดยอิสระ ใหประชาชนได
แสดงออกตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการตางๆ  เพ่ือสะทอนผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในมุมมองของประชาชนใหไดทราบ  เพ่ือปรับปรุงการดําเนินการในปตอไป  
 

3. ผลการวิเคราะหขอมูล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในครั้งนี้ ไดแจก

แบบสอบถามท้ังหมด   2,650  ชุด  ไดรับคืนมา จํานวน  2,420  ชุด  คิดเปนรอยละ 91.32  ซ่ึงผลการวิเคราะห
ขอมูลการพัฒนา ท้ัง  6  ยุทธศาสตร  ปรากฏผลดังนี้  

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

สวนท่ี  1    ขอมูลท่ัวไปของประชากรผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 8   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ขอมูลเบ้ืองตน                                                   จํานวน (n=370)               รอยละ 
1.  เพศ   จําแนกเปน   

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

243 
127 

65.77 
34.23 

 
                                                 รวม 370 100.00 

2.  อายุ  จําแนกเปน 
      2.1  ไมเกิน  20  ป 
      2.2  21 – 30  ป 
      2.3  31 – 40  ป 
      2.4  41 – 50  ป 
      2.5  51 – 60  ป 
      2.6  61 ปข้ึนไป 

  
64 
107 
105  

            55  
            33  
             7                          

 
17.25 
28.84 
28.30 
14.82 
8.89 
1.89 

 
                                                 รวม 370 100.00 
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         ขอมูลเบ้ืองตน จํานวน(n=370) รอยละ 

3.  สถานภาพ   จําแนกเปน 
      3.1  ประชาชนท่ัวไป 
      3.2  ประชาคมหมูบาน 
      3.3  ผูใหญบาน / กํานัน 
      3.4  นักการเมืองทองถ่ิน 
      3.5  เจาหนาท่ี / พนักงานของรัฐ  
      3.6   อ่ืนๆ  ไมระบุ    

  
307  
6 
10 
9 
17 
22 

 
82.75 
1.62 
2.70 
2.43 
4.58 
5.93    

                                                 รวม 370 100.00 
4.  ระดับการศึกษา   จําแนกเปน 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มัธยมตน หรือเทียบเทา 
      4.3  มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวาปริญญาตรี 
      4.7  อ่ืนๆ  ไมระบุ 

  
100 
108 
95 
20 
34 
13 
1 

 
 26.95 
29.11 
25.61 
5.39 
9.16 
3.50 
.27 

                                                 รวม 370 100.00 
5.  อาชีพ   จําแนกเปน 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจางท่ัวไป 
      5.3  นักเรียนนักศึกษา 
      5.4  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/เอกชน 
      5.5  องคกรมหาชน / รัฐวิสาหกิจ   
      5.6  รับราชการ  
      5.7  อ่ืนๆ  ไมระบุ                                                                                                                      

   
81 
148 
35 
75 
4 
24 
4 

 
21.83 
39.89 
9.43 
20.22 
1.08 
6.47 
1.08 

                                                 รวม 370 100.00 
6.  รายไดเฉล่ียตอป   จําแนกเปน 
      6.1  ไมเกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท 
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป       

 
130 
82 
61 
52 
46 

 
35.04 
22.10 
16.44 
14.02 
12.40  

                                                 รวม 370 100.00 
 

 จากตารางท่ี  8  พบวา  ผูใหขอมูลตามยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  จากกลุม
ตัวอยางท้ังหมด  370  คน สวนใหญเปนเพศชาย   จํานวน  243  คน  คิดเปนรอยละ  65.77   มีอายุ 21 - 30  
ป  จํานวน  10 7  คน  คิดเปนรอยละ  28.84   มีสถานภาพสวนใหญเปนประชาชนท่ัวไป  จํานวน  307  คน  
คิดเปนรอยละ  82.75   มีระดับการศึกษาสวนใหญ มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา จํานวน 108 คน  คิดเปน

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  40 
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รอยละ  29.11   สวนใหญมีอาชีพรับจาง/เกษตรกรรม   จํานวน   148  คน   คิดเปนรอยละ  39.89 และมี
รายไดตอป   ไมเกิน  23,000   บาท  จํานวน  130  คน คิดเปนรอยละ  35.04   
 
สวนท่ี 2   ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร 
             การพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางท่ี  9   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ 
                  โดยภาพรวมและรายขอ 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึงพอใจ 

(n =370) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา การจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมการมีรายไดในชุมชน 

4.26 0.757 มากท่ีสุด 

2. การพัฒนาคนในชุมชนและสังคมใหมีคุณธรรม จริยธรรม
และศีลธรรม นําความรูสูการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อยาง
ยั่งยืน 

4.15 0.716 มาก 

3. การสงเสริมและพัฒนาการกีฬา เพ่ือการแขงขันและตาน
ภัยยาเสพติดใหคนในชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 

4.11 0.749 มาก 

4.การจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนาจารีตประเพณี และภูมิปญญาของทองถ่ินใหคงไวอยาง
ยั่งยืน  

4.05 0.792 มาก 

5.การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทําใหกับประชาชนใน
ทองถ่ิน เชนการจัดกิจกรรม การสอนและการฝกอาชีพ 

4.14 0.758 มาก 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรูของคนทุกระดับในชุมชนและสังคม 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของตนเอง สูการพัฒนาสังคม 
ประเทศชาติ 

4.03 0.760 มาก 

7. การสงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมท่ีดี อันมีผลมาจากคนใน
ชุมชน และสังคม ทุกระดับ เปนคนท่ีมีคุณภาพ 

4.07 0.792 มาก 

8. การปองกันปญหาและการบําบัดผูติดยาเสพติดของจังหวัด 
เชน การจัดกิจกรรมเพ่ือการปองกันและแกปญหา การให
ความรูตอประชาชนและความเขมงวดของสวนราชการใน
มาตรการเพ่ือกันกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

4.07 0.818 มาก 

9. การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา การจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมการมีรายไดใหกับผูสูงอายุ 

4.16 0.773 มาก 

10.การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา การจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมการมีรายไดในชุมชน 

4.13 0.800 มาก 

รวม 4.12  0.771  มาก 
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               จากตารางท่ี 9  พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( x  = 4.12, S.D. = 
0.771)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการ
มีงานทํา การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการมีรายไดในชุมชน( x  = 4.26, S.D. =0.757)  รองลงมาคือ การสงเสริม
พัฒนาอาชีพและการมีงานทํา การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการมีรายไดใหกับผูสูงอายุ( x  =  4.16, S.D. = 0.773)    
และการพัฒนาคนในชุมชนและสังคมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม นําความรูสูการพัฒนาสังคม 
ประเทศชาติ อยางยั่งยืน( x  = 4.15, S.D. = 0.716) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การ
พัฒนาแหลงเรียนรูของคนทุกระดับในชุมชนและสังคม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของตนเอง สูการพัฒนาสังคม 
ประเทศชาติ  ( x  =  4.03,  S.D. = 0.760)   

 

สวนท่ี 3  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร 
            การพัฒนายุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางท่ี  10  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ
โครงการโดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ
โครงการ 

 ระดับการมีสวนรวม 
(n =370) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

4.03 0.875 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.97 0.812 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น 

3.99 0.881 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.06 0.839 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.00 0.833 มาก  

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 4.10 0.844 มาก  
7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

4.18 0.801 มาก 

รวม 4.05  0.838  มาก 
 

จากตารางท่ี 10  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  =  
4.05,  S.D. = 0.838)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว  ( x  =  4.18,  S.D. = 0.801)  รองลงมาคือ โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ ( x  =  
4.10,  S.D. = 0.844)  และ มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  42 
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กิจกรรม( x  = 4.06,  S.D. = 0.839) ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม ( x  =  3.97,  S.D. = 0.812) 

 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา 
 

สวนท่ี  1    ขอมูลท่ัวไปของประชากรผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี  11   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
 

        ขอมูลเบ้ืองตน                                                        จํานวน(n=235)              รอยละ 
1.  เพศ   จําแนกเปน   

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

71 
164 

30.21 
69.79 

                                                 รวม 235 100.00 
2.  อายุ  จําแนกเปน 
      2.1  ไมเกิน  20  ป 
      2.2  21 – 30  ป 
      2.3  31 – 40  ป 
      2.4  41 – 50  ป 
      2.5  51 – 60  ป 
      61  ปข้ึนไป 

 
102 
40 
48 
28 
16 
1 

 
43.40 
17.02 
20.43 
11.91 
6.81 
.43 

                                                 รวม 235 100.00 
3.  สถานภาพ   จําแนกเปน 
      3.1  ประชาชนท่ัวไป 
      3.2  ประชาคมหมูบาน 
      3.3  ผูใหญบาน / กํานัน 
      3.4  นักการเมืองทองถ่ิน 
      3.5  เจาหนาท่ี / พนักงานของรัฐ 
      3.6  อ่ืน ๆ  ระบุ(นักเรียน) 

  
41 
8 
1 
1 
82 
102 

 
17.44 
3.40 
.43 
.43 

34.89 
43.40 

                                                 รวม 235 100.00 
4.  ระดับการศึกษา   จําแนกเปน 
      4.2  มัธยมตน หรือเทียบเทา 
      4.3  มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวาปริญญาตรี 
      4.7  อ่ืนๆ 

                 
53 
49 
5 
76 
48 
4 

 
22.55 
20.85 
2.13 
32.34 
20.43 
1.70 

 
                                                 รวม 235 100.00 
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            ขอมูลเบ้ืองตน                                                         จํานวน(n=235)               รอยละ 

5.  อาชีพ   จําแนกเปน 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจางท่ัวไป 
      5.3  นักเรียนนักศึกษา 
      5.4  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/เอกชน 
      5.5  องคกรมหาชน / รัฐวิสาหกิจ 
      5.6  รับราชการ 
       

  
6 
9 

102 
15 
4 
99 
 

 
2.55 
3.83 
43.40 
6.38 
1.70 
42.13 

 
                                                 รวม 235 100.00 

6.  รายไดเฉล่ียตอป   จําแนกเปน 
      6.1  ไมเกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท 
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป  

             
110 
28 
8 
13 
76 

 
46.81 
11.91 
3.40 
5.53 
32.34 

                                                 รวม 235 100.00 
 

  จากตารางท่ี 11  พบวา ผูใหขอมูลตามยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการศึกษา จากกลุมตัวอยาง
ท้ังหมด  235  คน  สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  164  คน คิดเปนรอยละ 69.79  เพศชาย จํานวน  71  คน  
คิดเปนรอยละ  30.21  มีอายุไมเกิน  20  ป  จาํนวน  1 02  คน  คิดเปนรอยละ  43.40  รองลงมามีอายุ
ระหวาง 31-40 ป จํานวน 48  คน  คิดเปนรอยละ  20.43  มีสถานภาพเปนนักเรียน จํานวน 102 คน   คิดเปน
รอยละ   43.40  รองลงมาเปนเจาหนาท่ี/พนักงานของรัฐ  จํานวน  82  คน  คิดเปนรอยละ  34.89 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  จํานวน  76  คน  คิดเปนรอยละ  32.34  รองลงมามัธยมตน  จํานวน  53  คน  คิดเปน
รอยละ  22.55  อาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา  จํานวน  102  คน  คิดเปนรอยละ  43.40 รองลงมารับราชการ  
99  คน คิดเปนรอยละ 42.13  และมีรายไดตอปไมเกิน 23,000 บาท จํานวน  110  คน  คิดเปนรอยละ  46.81    
รองลงมา 92,001 บาทข้ึนไป  จํานวน  76  คน  คิดเปนรอยละ  32.34   
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สวนท่ี 2   ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร 
             การพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา ผลการวิเคราะห ขอมูลปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางท่ี  12  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ  
                          โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึง

พอใจ 
(n =235) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. การสนับสนุนดานการศึกษาของ อบจ. โดยการจัดกิจกรรม
สนับสนุนคุณภาพ 
2. การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด 

4.12 
 

4.04 

0.632 
 

0.662 

มาก  
 

มาก 
3.การสนับสนุนการศึกษาของ อบจ. ดานความพรอมเพียง
ของจํานวนครูผูสอน 

4.02 0.647 มาก 

4. การพัฒนาคุณภาพของครูผูสอน/ผูบริหาร ในสถานศึกษา 
สังกัด อบจ. 

3.93 0.767 มาก 

5. การเพ่ิมโอกาสในการแขงขันเพ่ือเขาสูสถานศึกษาชั้นนํา    
ของประเทศ ไดอยางเทาเทียมกับทุกสถานศึกษาท่ัวประเทศ 

3.99 0.776 มาก 

6. การเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ในการสรางนวัตกรรมและองค
ความรูใหม ๆ ท่ีจะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการ  
พัฒนาสังคม และประเทศชาติ 

4.01 0.710 มาก 

7. การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมท้ังดาน
สติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีท่ีจะ
สามารถนําไปใชสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

4.06 0.717 มาก 

8. การสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดนตรี กีฬา และ
ศิลปะ เพ่ือการแขงขันในทุกระดับ  

3.90 0.652 มาก 

9. การพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอน 
สําหรับครู นักเรียน และบุคคลท่ัวไป 

3.92 0.730 มาก 

10. การสงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมท่ีดี อันมีผลมาจาก เด็ก 
เยาวชน เปนคนท่ีมีคุณภาพ เริ่มจากสถานศึกษา 

4.05 0.665 มาก 

รวม  4.00  0.695 มาก 
 

              จากตารางท่ี 12  พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( x  = 4.00, S.D. = 0.695)  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ การสนับสนุนดานการศึกษาของ อบจ. โดยการ
จัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพ  ( x  =  4.12,  S.D. = 0.632) รองลงมาคือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความ
พรอมท้ังดานสติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีท่ีจะสามารถนําไปใชสําหรับการดําเนิน
ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  ( x  = 4.06, S.D. = 0.717)  และการสงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมท่ีดี อันมีผลมา
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จาก เด็ก เยาวชน เปนคนท่ีมีคุณภาพ  เริ่มจากสถานศึกษา( x  = 4.05, S.D. = 0.665) ตามลําดับ สวนขอท่ีมี
ระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอน  สําหรับครู นักเรียน 
และบุคคลท่ัวไป( x  = 3.92, S.D. = 0.730)  
  

 

สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร 
             การพัฒนายุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางท่ี  13   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ 
                    โครงการโดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ
โครงการ 

 ระดับการมีสวนรวม 
(n =235) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

3.82 0.758 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.89 0.749 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น 

3.86 0.783 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ 
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.85 0.752 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3.91 0.757 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 3.81 0.717 มาก 
7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

3.77 0.731 มาก 

รวม 3.84 0.749 มาก 
 

จากตารางท่ี  13   พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.84, S.D. = 
0.749)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       
( x  = 3.91,  S.D. = 0.757) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม
( x  = 3.89, S.D. = 0.749) และมีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ( x  = 3.86, S.D. = 0.783)  ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมี
สวนรวมต่ําสุดคือ โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  ( x =3.77, S.D. = 
0.731) 
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ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

สวนท่ี  1    ขอมูลท่ัวไปของประชากรผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 14  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
 

               ขอมูลเบ้ืองตน                                               จํานวน(n=442)                รอยละ 
1.  เพศ   จําแนกเปน   

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

192 
250 

43.44 
56.56 

                                                 รวม 442 100.00 
2.  อายุ  จําแนกเปน 
      2.1  ไมเกิน  20  ป 
      2.2  21 – 30  ป 
      2.3  31 – 40  ป 
      2.4  41 – 50  ป 
      2.5  51 – 60  ป 
      2.6  61  ปข้ึนไป 

 
 56 
14 
161 
190 
16 
5 

 
12.67 
3.17 
36.42 
42.98 
3.62 
1.13 

                                                 รวม 442 100.00 
3.  สถานภาพ   จําแนกเปน 
      3.1  ประชาชนท่ัวไป 
      3.2  ประชาคมหมูบาน 
      3.3  ผูใหญบาน / กํานัน 
      3.4  นักการเมืองทองถ่ิน 
      3.5  เจาหนาท่ี / พนักงานของรัฐ 

  
405 
21 
6 
6 
4 

 
 91.63 
4.75 
1.36 
1.36 
.90 

                                                 รวม 442 100.00 
4.  ระดับการศึกษา   จําแนกเปน 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มัธยมตน หรือเทียบเทา 
      4.3  มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวาปริญญาตร ี

 
50 
120 
256 
7 
5 
4 

 
11.31 
27.15 
57.92 
1.58 
1.13 
.90 

                                                 รวม 442 100.00 
5.  อาชีพ   จําแนกเปน 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจางท่ัวไป 
      5.3  นักเรียนนักศึกษา 
      5.4  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/เอกชน 

 
358 
28 
41 
13 

 
81.00 
6.33 
9.28 
2.94 

      5.5  รับราชการ  2 .45 
                                                 รวม 442 100.00 
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               ขอมูลเบ้ืองตน                                                จํานวน(n=442)                       รอยละ 
6.  รายไดเฉล่ียตอป   จําแนกเปน 
      6.1  ไมเกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท 
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป       

 
360 
24 
16 
19 
23 

 
81.45 
5.43 
3.62 
4.30 
5.20 

                                                 รวม 442 100.00 
 

   จากตารางท่ี 1 4    พบวา  ผูใหขอมูลตามยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเมืองและชุมชน จากกลุม
ตัวอยางท้ังหมด  442  คน   เพศ หญิง จํานวน  250 คน   คิดเปนรอยละ  56.56  เพศชาย  จํานวน  192  คน 
คิดเปนรอยละ 43.44  มีอายุระหวาง  41-50  ป  จาํนวน  190  คน  คิดเปนรอยละ  42.98  รองลงมามีอายุ
ระหวาง  31-40  ป  จาํนวน  161  คน  คิดเปนรอยละ  36.42  มีสถานภาพสวนใหญเปนประชาชนท่ัวไป  
จํานวน  405  คน   คิดเปนรอยละ  91.63  รองลงมาประชาคมหมูบาน  จํานวน  21 คน  คิดเปนรอยละ  4.75   
มีระดับการศึกษาสวนใหญ มัธยมปลาย/  ปวช. หรือ เทียบเทา  จํานวน  256  คน  คิดเปนรอยละ  57.92  
รองลงมามัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  120  คน  คิดเปนรอยละ  27.15  สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน 
358  คน คิดเปนรอยละ  81.00  รองลงมารับจางท่ัวไป  จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 9.28  และมีรายไดตอป
ไมเกิน 23,000 บาท จํานวน  360 คน คิดเปนรอยละ 81.45 รองลงมา 23,001 – 46,000 บาท จํานวน 24  คน  
คิดเปนรอยละ  5.43   
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สวนท่ี 2    ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา   
              ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเมืองและชุมชน ผลการวิเคราะห ขอมูล ปรากฏผลดังนี้  
ตารางท่ี 15   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ  
                   โดยภาพรวมและรายขอ 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความ

พึงพอใจ 
(n 442) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. การกอสรางถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. มีสภาพดี ผิวจราจรไมเปน
หลุมเปนบอ ใชการไดดีมีความปลอดภัย 

4.18 
 

0.765 มาก  

2. การพัฒนาและการบํารุงรักษาถนนในความรับผิดชอบ ของ อบจ. เชนผิว
จราจร, ไหลทางไมชํารุด 

4.10 0.751 มาก  

3. การพัฒนาและบํารุงรักษาทําใหเกิดการความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ท้ังชีวิตและทรัพยสิน 

4.21 0.765 มากท่ีสุด 

4. การสนับสนุน การชวยเหลือ การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในจังหวัดของ อบจ.เชนการเกิดอุทกภัยวาตภัยภัยหนาวสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนในทองถ่ินไดอยางยั่งยืน 

4.26 0.798 มากท่ีสุด 

5. การประสานและการจัดทําผังเมืองอยางเปนระบบสงผลใหชุมชน และ
บานเมืองมีความเปนระเบียบมากข้ึน 

4.10 0.817 มาก 

6.การกอสรางกอถนนทําใหเกิดโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน 
ตําบลและอําเภอไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา 

4.06 0.805 มาก  

7. การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทําใหบานเมืองมี
ความสงบสุข มีความเปนระเบียบ 

4.19 0.807 มาก 

8. การติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ให
ชัดเจน เพ่ือปองกันอันตราย/อุบัติเหตุ เชน ปายเตือน ปายบังคับ ปายแนะนํา  

4.09 0.966 มาก 

9. การปรับปรุงทัศนียภาพขางทางสะอาด สะดวก มีความปลอดภัย สภาพ
ขางทางไมรก  เชน ถางปาขางทาง ตัดก่ิงไม 

4.01 0.949 มาก 

10. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐานมี
ความสะดวก เชน ไฟฟา ประปา 

4.05 0.912 มาก 

รวม 4.12  0.837  มาก  

                       จากตารางท่ี 1 5  พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  =  4.12, 
S.D. =0.837) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การสนับสนุน การ
ชวยเหลือ การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดของ อบจ.เชนการเกิดอุทกภัยวาตภัยภัยหนาว
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในทองถ่ินไดอยางยั่งยืน( x = 4.26, S.D. = 0.798) รองลงมาคือ การพัฒนาและ
บํารุงรักษาทําใหเกิดการความปลอดภัยในการสัญจรไปมาท้ังชีวิตและทรัพยสิน( x  = 4.21, S.D. =  0.765) และ
การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทําใหบานเมืองมีความสงบสุข มีความเปนระเบียบ( x  
=  4.19,   S.D. = 0.807)  ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ  การปรับปรุงทัศนียภาพขางทาง
สะอาด สะดวก มีความปลอดภัย สภาพขางทางไมรก  เชน ถางปาขางทาง ตัดก่ิงไม ( x  = 4.01,  S.D. = 0.949)   

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  49 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 3    ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา   
               ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน ผลการวิเคราะห ขอมูลปรากฏผลดังนี้  
 

 ตารางท่ี  16  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ 
                   โครงการโดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ
โครงการ 

 ระดับการมีสวนรวม 
(n =442) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

4.22 0.808 
 

มากท่ีสุด 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

4.14 0.784 มาก  

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น 

4.08 0.875 
 

มาก  

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.10 0.938 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.19 0.886 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 4.19 0.796 มาก  
7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

4.28 0.776 มากท่ีสุด 

รวม 4.12 0.833 มาก  
 

จากตารางท่ี 16   พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเมืองและชุมชน    โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  =  
4.12,  S.D. = 0.833)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว ( x  =  4.28,  S.D. = 0.776)  รองลงมาคือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน ( x  =  4.22,  S.D. = 0.808)  และโครงการน้ี
คุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ( x  =  4.19,  S.D. = 0.796)  ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ มี
การรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น( x  =  4.08,  S.D. = 0.875)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  50 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 

สวนท่ี  1      ขอมูลท่ัวไปของประชากรผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  17   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
 

          ขอมูลเบ้ืองตน                                                   จํานวน(n=445)           รอยละ 
1.  เพศ   จําแนกเปน   

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

115 
330 

25.84 
74.16 

                                                 รวม 445 100.00 
2.  อายุ  จําแนกเปน 
      2.1  ไมเกิน  20  ป 
      2.2  21 – 30  ป 
      2.3  31 – 40  ป 
      2.4  41 – 50  ป 
      2.5  51 – 60  ป 
      2.6  61  ปข้ึนไป 

 
2 
13 
93 
173 
134 
30 

 
0.45 
2.92 
20.90 
38.88 
30.11 
6.74 

                                                 รวม 445 100.00 
3.  สถานภาพ   จําแนกเปน 
      3.1  ประชาชนท่ัวไป 
      3.2  ประชาคมหมูบาน 
      3.3  ผูใหญบาน / กํานัน 
      3.4  นักการเมืองทองถ่ิน 
      3.5  เจาหนาท่ี / พนักงานของรัฐ       

 
352 
51 
21 
15 
6 

 
79.10 
11.46 
4.72 
3.37 
1.35 

                                                 รวม 445 100.00 
4.  ระดับการศึกษา   จําแนกเปน 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มัธยมตน หรือเทียบเทา 
      4.3  มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี       

 
265 
90 
76 
12 
2 

 
59.55 
20.22 
17.08 
2.70 
0.45 

                                                 รวม 445 100.00 
5.  อาชีพ   จําแนกเปน 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจางท่ัวไป 
      5.3  นักเรียนนักศึกษา 
      5.4  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/เอกชน 
      5.5  รับราชการ 

  
320 
102 
6 
16 
1 

 
71.91 
22.92 
1.35 
3.60 
0.22 

 
                                                 รวม 445 100.00 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  51 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

              ขอมูลเบ้ืองตน                                                    จํานวน(n=445)                   รอยละ  

   6.  รายไดเฉล่ียตอป   จําแนกเปน 
      6.1  ไมเกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 - 69,000   บาท      
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 

  6.5  92,001  ข้ึนไป                                          

 
172 
151 
91 
25 
6 

 
38.65 
33.93 
20.45 
5.62 
1.35 

รวม 445 100.00 
 
 

     จากตารางท่ี  17  พบวา  ผูใหขอมูลตามยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  จากกลุม
ตัวอยางท้ังหมด  445  คน เปนเพศหญิงจํานวน  330  คน  คิดเปนรอยละ  74.16  คน เปนหญิง  จํานวน  115  
คน คิดเปนรอยละ  25.84   มีอายุระหวาง  41-50  ป  จํานวน  173  คน  คิดเปนรอยละ  38.88  รองลงมามี
อายุระหวาง   51-60  ป จํานวน  134  คน  คิดเปนรอยละ  30.11  คน  มีสถานภาพสวนใหญเปนประชาชน
ท่ัวไป  จํานวน  352  คน  คิดเปนรอยละ  79.10  รองลงมาเปนประชาคมหมูบาน  จํานวน 51  คน คิดเปนรอย
ละ  11.46  มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา  จํานวน  265  คน  คิดเปนรอยละ  59.55  รองลงมามัธยมตนหรือ
เทียบเทา  จํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  20.22  สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 320 คน  คิดเปน
รอยละ  71.91  รองลงมา รับจางท่ัวไป  จํานวน  102  คน  คิดเปนรอยละ 22.92   และมีรายไดตอปไมเกิน 
23,000   บาท  จํานวน  172  คน  คิดเปนรอยละ  38.65   รองลงมา  23,001-46,000  บาท  จํานวน  151  
คน  คิดเปนรอยละ  33.93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  52 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 2    ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
              ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลการวิเคราะห ขอมูล ปรากฏผลดังนี้  
 ตารางท่ี  18  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ  
                   โดยภาพรวมและรายขอ 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึงพอใจ 

(n =445) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1.การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาแหลงทองเท่ียวในจังหวัดขอนแกน 
ใหมีความหลากหลายเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว 

4.09 
 

0.763 มาก 

2.การประชาสัมพันธ แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญในจังหวัด
ขอนแกน เชนการแจกเอกสารแผนพับ การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

3.96 0.728 มาก 

3.การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรท่ียั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางรายไดใหกับตนเอง
และครอบครัวได 

4.02 0.809 มาก 

4.การสงเสริมศักยภาพการการทองเท่ียวทางธรรมชาติ เปนการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษทําใหระบบนิเวศนของธรรมชาติกลับคืนมา  

3.92 0.851 มาก 

5.การสงเสริมและการพัฒนาสินคาชุมชนเปนสินคา OTOP ให
เปนท่ีรูจัก ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน 

4.00 0.803 มาก 

6.การพัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง ทางดานการคา 
การลงทุน และสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการเพ่ิมมากข้ึน  

4.02 0.768 มาก 

7.การพัฒนาสนับสนุน สงเสริมดานการตลาด เปนการขยาย
สินคาใหกวางข้ึน  

3.95 
 

0.804 มาก 

8.การเพ่ิมศักยภาพกลุม ชุมชนใหมีความพรอม ท้ังในดานการ
บริหารจัดการ สงผลใหเศรษฐกิจในภาพรวม ดีข้ึน  

3.90 0.839 มาก 

9.การสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน สรางความเขมแข็งให
เศรษฐกิจชุมชนในระดับรากหญา 

3.95 0.837 มาก 

10.ประชาชนสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเปนสินคา
สงออกขายในทองตลาดได 

3.89 0.891 มาก 

รวม 3.97  0.724 มาก 

              จากตารางท่ี 18 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x =3.97, S.D.=0.724) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากสุด คือ การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ในจังหวัดขอนแกน ใหมีความหลากหลายเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว( x = 4.09, S.D. = 0.763)รองลงมาคือ การ
พัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง ทางดานการคา การลงทุน และสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการเพ่ิมมาก
ข้ึน ( x = 4.02, S.D.=0.768) และการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรท่ียั่งยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวได( x =4.02,S.D.=0.809)ตามลําดับสวนขอท่ีมี
ระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ ประชาชนสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเปนสินคาสงออกขายในทองตลาด
ได( x  =  3.89,  S.D. = 0.891) 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  53 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สวนท่ี 3     ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา      
               ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้  
ตารางท่ี  19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ 
                โครงการโดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ
โครงการ 

 ระดับการมีสวนรวม 
(n =445) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

3.98 0.837 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.92 0.844 มาก 

3.มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น 

3.87 0.846 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.87 0.931 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3.85 0.834 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 3.91 0.812 มาก 

7.โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

3.93 0.847 มาก 

รวม 3.90 0.850 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 9    พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  =  3.90,  
S.D. = 0.850)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน  ( x  =  3.98,  S.D. = 0.837)  รองลงมาคือ โครงการน้ีตรงกับ
ความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ( x  =  3.93,  S.D. = 0.847)  และ มีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม ( x  =  3.92,  S.D. = 0.844) ตามลําดับ  สวน
ขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ  มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ( x  =  
3.85,  S.D. = 0.834)   
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บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  (ดานแหลงน้ํา)    
 

สวนท่ี  1      ขอมูลท่ัวไปของประชากรผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี  20   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
 

          ขอมูลเบ้ืองตน                                                   จํานวน(n=325)                 รอยละ 
1.  เพศ   จําแนกเปน   

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

185 
140 

56.92 
43.08 

                                                 รวม 325 100.00 
2.  อายุ  จําแนกเปน 
      2.1  ไมเกิน  20  ป 
      2.2  21 – 30  ป 
      2.3  31 – 40  ป 
      2.4  41 – 50  ป 
      2.5  51 – 60  ป 
      2.6  61  ปข้ึนไป 

 
24 
42 
75 
108 
30 
6 

 
7.38 
12.92 
23.08 
33.23 
21.54 
1.85 

                                                 รวม 325 100.00 
3.  สถานภาพ   จําแนกเปน 
      3.1  ประชาชนท่ัวไป 
      3.2  ประชาคมหมูบาน 
      3.3  ผูใหญบาน / กํานัน 
      3.4  นักการเมืองทองถ่ิน 
      3.5  เจาหนาท่ี / พนักงานของรัฐ            

 
303 
10 
3 
2 
7 

 
93.23 
3.08 
0.92 
0.62 
2.15 

                                                 รวม 325 100.00 
4.  ระดับการศึกษา   จําแนกเปน 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มัธยมตน หรือเทียบเทา 
      4.3  มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวาปริญญาตรี       

 
122 
63 
103 
23 
11 
3 

 
37.34 
19.38 
31.69 
7.08 
3.38 
0.92 

                                                 รวม 325 100.00 
5.  อาชีพ   จําแนกเปน 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจางท่ัวไป 
      5.3  นักเรียนนักศึกษา 
      5.4  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/เอกชน 
      5.5  รับราชการ 

 
212 
77 
20 
7 
9 

 
65.23 
23.69 
6.15 
2.15 
2.97 

                                                 รวม 325 100.00 
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บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

           ขอมูลเบ้ืองตน                                                   จํานวน(n=325)                  รอยละ 
6.  รายไดเฉล่ียตอป   จําแนกเปน 
      6.1  ไมเกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท      
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป       

 
164 
124 
8 
14 
15 

 
50.46 
38.15 
2.46 
4.31 
4.62 

                                                 รวม 325 100.00 
 

     จากตารางท่ี 20    พบวา ผูใหขอมูลตามยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ดานแหลงน้ํา)  จากกลุมตัวอยางท้ังหมด  325   คน สวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน  185  คน  
คิดเปนรอยละ  56.92   เพศหญิง  จํานวน  140  คน  คิดเปนรอยละ  43.08  มีอายุระหวาง  41-50  ป  
จํานวน  108   คน  คิดเปนรอยละ  33.23  รองลงมามีอายุระหวาง  51-60  ป  จํานวน 70 คน  คิดเปนรอยละ  
21.54   สถานภาพสวนใหญเปนประชาชนท่ัวไป  จํานวน  303  คน คิดเปนรอยละ 93.23  รองลงมาประชาคม
หมูบาน จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  3.08   มีระดับการศึกษาสวนใหญ ประถมศึกษา  จํานวน  122   คน  
คิดเปนรอยละ  37.54  รองลงมา มัธยมปลาย/ ปวช. หรือ เทียบเทา จํานวน  103 คน  คิดเปนรอยละ 31.69  
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน  212  คน  คิดเปนรอยละ  65.23 รองลงมารับจางท่ัวไป  จํานวน  77 คน  
คิดเปนรอยละ  23.69 และมีรายไดตอป ไมเกิน 23,000  บาท จํานวน 164 คน  คิดเปนรอยละ 50.46 
รองลงมา 23,001 – 46,000  บาท  จํานวน   124   คน    คิดเปนรอยละ  38.19   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  56 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 2    ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร 
              การพัฒนา  ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานแหลงน้ํา) 
               ผลการวิเคราะห ขอมูล ปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางท่ี  21  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ  
                  โดยภาพรวมและรายขอ 

 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึง

พอใจ 
(n =325) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. การจัดหาแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค ใหเกษตรกรไวทํา
การเกษตร 

4.18 0.801 มาก 

2.การใชทรัพยากรในหนวยงานใหเกิดประโยชนและคุมคามากท่ีสุด 4.02 0.747 มาก 
3. โครงการนี้สามารถสรางอาชีพและรายไดใหกับเกษตรกรได
ตลอดป 

3.79 0.718 มาก 

4. โครงการนี้ทําใหเกษตรกรมีแหลงน้ําใชในการเกษตรในภาวะฝน
ท้ิงชวงไดอยางเพียงพอ 

3.94 0.787 มาก 

5. โครงการนี้สรางการเรียนรูตามแนวเกษตรทฤษฏีใหมไดอยาง
เหมาะสม 

3.80 0.808 มาก  

6. โครงการนี้ทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและพัฒนาในดาน 
อ่ืนๆ ตามมา 

3.87 0.744 มาก  

7. โครงการนี้สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจในระดับรากหญาได 3.82 0.752 มาก  
8. โครงการนี้ทําใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองและชวยแกไข
ปญหาความยากจนได 

3.74 0.761 มาก  

9. โครงการนี้สามารถทําให เพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติได 

3.80 0.784 มาก 

10. โครงการนี้ทําใหเกษตรกรมีน้ําใชอุปโภคบริโภคไดตลอดท้ังป 3.95 0.738 มาก 
 3.89  0.764 มาก  

 

               จากตารางท่ี  21    พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานแหลงน้ํา) 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 3.89, S.D. = 0.764)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การจัดหาแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค ใหเกษตรกรไวทํา
การเกษตร( x  = 4.18, S.D. = 0.801) รองลงมาคือ การใชทรัพยากรในหนวยงานใหเกิดประโยชนและคุมคามาก
ท่ีสุด( x  = 4.02, S.D. = 0.747)  และโครงการนี้ทําใหเกษตรกรมีน้ําใชอุปโภคบริโภคไดตลอดท้ังป( x  =  3.95,  
S.D. = 0.738) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุด คือ โครงการนี้ทําใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพา
ตนเองและชวยแกไขปญหาความยากจนได( x  =  3.74,  S.D. = 0.761)   
 
 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  57 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 3   ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
             ยุทธศาสตรท่ี 5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานแหลงน้ํา)       
              ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้  
 

 ตารางท่ี  22  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ 
                   โครงการโดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ
โครงการ 

 ระดับการมีสวนรวม 
(n =325) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

3.97 0.791 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.73 0.755 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น 

3.71 0.776 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.86 0.713 มาก  

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3.72 0.774 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 3.79 0.820 มาก  
7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

3.84 0.813 มาก  

รวม 3.80 0.777 มาก 

จากตารางท่ี 2 2   พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานแหลงน้ํา) 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  =  3.80,  S.D. = 0.777)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน ( x  =  3.97,  S.D. = 
0.791)  รองลงมาคือ  โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ( x  =  3.84,  
S.D. = 0.813)  และมีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
( x  =  3.86  S.D. = 0.713)  ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ มีการรายงานและนําผลจาก
การติดตามลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ( x  =  3.71,  
S.D. = 0.776)   
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บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  (ดานขยะและมลพิษ)  
   

 

สวนท่ี  1    ขอมูลท่ัวไปของประชากรผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี  23   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 
  

          ขอมูลเบ้ืองตน                                      จํานวน(n=202)                           รอยละ 
1.  เพศ   จําแนกเปน   

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

73 
129 

36.14 
63.86 
 

                                                 รวม 202 100.00 
2.  อายุ  จําแนกเปน 
      2.1  ไมเกิน  20  ป 
      2.2  21 – 30  ป 
      2.3  31 – 40  ป 
      2.4  41 – 50  ป 
      2.5  51 – 60  ป 
      2.6  61  ปข้ึนไป 

 
94 
6 
37 
34 
24 
7 

 
46.53 
2.97 
18.32 
16.83 
11.88 
3.47 
 

                                                 รวม 202 100.00 
3.  สถานภาพ   จําแนกเปน 
      3.1  ประชาชนท่ัวไป 
      3.2  ประชาคมหมูบาน 
      3.3  ผูใหญบาน / กํานัน 
      3.4  นักการเมืองทองถ่ิน 
      3.5  เจาหนาท่ี / พนักงานของรัฐ 

 
162 
18 
7 
4 
11 

 
80.20 
8.91 
3.47 
1.98 
5.45 
 

                                                 รวม 202 100.00 
4.  ระดับการศึกษา   จําแนกเปน 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มัธยมตน หรือเทียบเทา 
      4.3  มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวาปริญญาตรี           

 
61 
43 
80 
6 
10 
2 

 
30.20 
21.29 
39.60 
2.97 
4.95 
0.99 
 
 

                                                 รวม 202 100.00 
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บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

          ขอมูลเบ้ืองตน                                       จํานวน(n=202)                            รอยละ 

5.  อาชีพ   จําแนกเปน 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจางท่ัวไป 
      5.3  นักเรียนนักศึกษา 
      5.4  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/เอกชน 
      5.5  องคกรมหาชน / รัฐวิสาหกิจ 
      5.6  รับราชการ                

  
48 
46 
89 
6 
3 
10 

 
23.76 
22.77 
44.06 
2.97 
1.49 
4.95 

                                         รวม  202   100.00 
6.  รายไดเฉล่ียตอป   จําแนกเปน 
      6.1  ไมเกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท      
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป   

 
133 
35 
15 
11 
8 

 
65.84 
17.3 
7.43 
5.45 
3.96 

                                             รวม                202                                  100.00 

  
              จากตารางท่ี  23   พบวา ผูใหขอมูลตามยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  (ดานขยะและมลพิษ)  จากกลุมตัวอยางท้ังหมด  202   คน  เปนเพศหญิง   จํานวน  129   คน  
คิดเปนรอยละ  63.86   เพศชาย   จํานวน  73  คน  คิดเปนรอยละ  36.14   มีอายุไมเกิน  20 ป  จํานวน  94  
คน  คิดเปนรอยละ  46.53  รองลงมา ระหวาง  31 - 40  ป  จํานวน  37   คน  คิดเปนรอยละ  18.32   มี
สถานภาพเปนประชาชนท่ัวไป    จํานวน  162  คน   คิดเปนรอยละ   80.20   รองลงมาเปนประชาคมหมูบาน  
จํานวน  18 คน คิดเปนรอยละ 8.91  มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา   จํานวน  80   คน  คิด
เปนรอยละ  39.60   รองลงมา ประถมศึกษา  จาํนวน  61  คน  คิดเปนรอยละ  30.20  สวนใหญเปนนักเรียน
นักศึกษา จํานวน  89   คน  คิดเปนรอยละ  44.06  รองลงมาเปนเกษตรกรรม  จํานวน  48  คน  คิดเปนรอย
ละ  23.76   และมีรายไดตอปไมเกิน  23,000  บาท  จํานวน  133   คน  คิดเปนรอยละ  65.84   รองลงมา   
23,001 - 46,000 บาท  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  17.33   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  60 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 2   ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา    
             ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานขยะและมลพิษ)   
             ผลการวิเคราะห ขอมูล ปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางท่ี  24 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ 
                 โดยภาพรวมและรายขอ 

 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึง

พอใจ 
(n =202) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1.การสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนบริหารจัดการขยะในครัวเรือนได 4.26 0.801 มากท่ีสุด 
2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 4.24 0.783 มากท่ีสุด 
3.การสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน บุคคลท่ัวไป มีสวนรวมในการรักษา
สิ่งแวดลอมของชุมชน 

4.28 0.776 มากท่ีสุด 

4.การใหความรูแกชุมชน สามารถปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรมของชุมชนไดอยางยั่งยืน 

4.24 0.768 มากท่ีสุด 

5.การใหความรวมมือระหวาง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชวยปองกัน
รักษาสภาพแวดลอมได 

   4.04 0.840 มาก 

6.การจัดสภาพแวดลอมในชุมชนใหมีระบบ ระเบียบ ทําใหคนในชุมชนมี
สุขภาพดี 

   4.22 0.774 มากท่ีสุด 

7.การบริหารจัดการสิ่งเหลือใชในครัวเรือน สามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนได 

   4.16 0.867 มาก 

8.การใหความรู คําแนะนําในเรื่องขยะ สามารถชวยลดปริมาณขยะได    4.20 0.860 มาก 
9.การจัดการของเหลือใช สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนได 4.15 0.853 มาก 
10.การปลูกฝงใหคนในชุมชน ชวยกันดูและและรักษาสภาพแวดลอมให
คงอยู 

   4.24 0.832 มากท่ีสุด 

รวม 4.20 0.730 มาก  
 

                จากตารางท่ี  2 4    พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานขยะและ
มลพิษ)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  =  4.20,  S.D. = 0.730)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึง
พอใจสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน บุคคลท่ัวไป มี
สวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน( x  = 4.28, S.D. = 0.776)  รองลงมาคือ  การสรางจิตสํานึกใหคนใน
ชุมชนบริหารจดัการขยะในครัวเรือนได( x  =  4.26,  S.D. = 0.801)  และ การใหความรูแกชุมชน สามารถ
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมของชุมชนไดอยางยั่งยืน( x  =  4.24,  S.D. = 0.768)  
ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ  การใหความรวมมือระหวาง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชวยปองกันรักษาสภาพแวดลอมได( x  =  4.04,  S.D. = 0.840)   
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บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 3   ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา   
              ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานขยะและมลพิษ)          
              ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางท่ี  25    คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ 
                    โครงการโดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ
โครงการ 

 ระดับการมีสวนรวม 
(n =202) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

4.32 
 

0810 มากท่ีสุด 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

4.09 0.780 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น 

4.11 1.031 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.23 0.862 มากท่ีสุด 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.26 0.936 มากท่ีสุด 

6.โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 4.33 0.749 มากท่ีสุด 
7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

4.24 0.848 มากท่ีสุด 

รวม  4.23 0.845  มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี  2 5   พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานขยะและ
มลพิษ)  โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.23, S.D. = 0.845)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการมี
สวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีระดับการมีสวน
รวมสูงสุด คือ โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ ( x  = 4.33, S.D. = 0.749)  รองลงมาคือ มีการเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน ( x  = 4.32, S.D. = 
0.810)  และมีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ( x  = 4.26, S.D. = 0.936) 
ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม  ( x  = 4.09, S.D. = 0.780)   
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บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  (ดานปาไม)    
 

สวนท่ี  1    ขอมูลท่ัวไปของประชากรผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  26   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 
  

          ขอมูลเบ้ืองตน                                                  จํานวน(n=116 )                 รอยละ 
1.  เพศ   จําแนกเปน   

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

54 
62 

46.55 
53.45 

                                                 รวม  116 100.00 
2.  อายุ  จําแนกเปน 
      2.1  ไมเกิน  20  ป 
      2.2  21 – 30  ป 
      2.3  31 – 40  ป 
      2.4  41 – 50  ป 
      2.5  51 – 60  ป 
      2.6  61  ปข้ึนไป 

 
1 
4 
25 
50 
27 
9 

 
0.86 
3.45 
21.55 
43.10 
23.28 
7.76 
 

                                                 รวม 116 100.00 
3.  สถานภาพ   จําแนกเปน 
      3.1  ประชาชนท่ัวไป 
      3.2  ประชาคมหมูบาน 
      3.3  ผูใหญบาน / กํานัน 
      3.4  นักการเมืองทองถ่ิน       

 
90 
11 
9 
6 

 
77.59 
9.48 
7.76 
5.17 

                                                 รวม 116 100.00 
4.  ระดับการศึกษา   จําแนกเปน 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มัธยมตน หรือเทียบเทา 
      4.3  มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 

 
55 
22 
33 
3 
3 

 
47.41 
18.97 
28.45 
2.59 
2.59 

                                                 รวม 116 100.00 
5.  อาชีพ   จําแนกเปน 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจางท่ัวไป 
      5.3  นักเรียนนักศึกษา 
      5.4  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/เอกชน 
      5.5  องคกรมหาชน / รัฐวิสาหกิจ 

 
87 
21 
2 
5 
1 

  
75.00 
18.10 
1.72 
4.31 
0.86 

                                                 รวม 116     100.00 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  63 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

            ขอมูลเบ้ืองตน                                จํานวน(n=116)                                                รอยละ 

6.  รายไดเฉล่ียตอป   จําแนกเปน 
      6.1  ไมเกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท      
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป   

 
32 
45 
20 
12 
7 

 
27.59 
38.79 
17.24 
10.34 
6.03 

                                             รวม                         116                                  100.00           

  
              จากตารางท่ี  26   พบวา ผูใหขอมูลตามยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม   (ดานปาไม)   จากกลุมตัวอยางท้ังหมด  116   คน  เปนเพศชาย   จํานวน  54  คน  คิดเปน
รอยละ  46.55   เพศหญิง  จํานวน  62  คน  คิดเปนรอยละ  53.45   มีอายุระหวาง  41 - 50  ป  จาํนวน  50  
คน  คิดเปนรอยละ  43.10  รองลงมา 51 – 60 ป จํานวน  27 คน คิดเปนรอยละ 23.28   มีสถานภาพเปน
ประชาชนท่ัวไป  จํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ 77.59  รองลงมาเปนประชาคมหมูบาน  จํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 9.48  มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ  47.41 รองลงมา มัธยม
ปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  28.45  สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน  87   
คน  คิดเปนรอยละ  75.00  รองลงมารับจางท่ัวไป  จํานวน  21  คน  คิดเปนรอยละ  18.10  และมีรายไดตอป  
23,001 - 46,000 บาท  จํานวน  45 คน คิดเปนรอยละ 38.79 รองลงมา ไมเกิน 23,000 บาท จํานวน  32  คน  
คิดเปนรอยละ  27.59   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  64 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 2   ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร 
             การพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานปาไม) 
             ผลการวิเคราะห ขอมูล ปรากฏผลดังนี้  
ตารางท่ี  27 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ 
                 โดยภาพรวมและรายขอ 

 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึง

พอใจ 
(n =116) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. การสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนได  

3.85 0.826 มาก 

2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน  3.75 0.903 มาก 
3.การสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน บุคคลท่ัวไป มีสวนรวมในการรักษา
สิ่งแวดลอมของชุมชน มากนอยเพียงใด 

3.77 0.917 มาก 

4.การใหความรูแกชุมชน สามารถปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรมของชุมชนไดอยางยั่งยืน 

3.74 0.952 มาก 

5.การใหความรวมมือระหวาง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชวยปองกัน
รักษาสภาพแวดลอมได 

3.68 0.947 มาก 

6.การจัดสภาพแวดลอมในชุมชนใหมีระบบ ระเบียบ ทําใหคนในชุมชนมี
สุขภาพดี 

3.86 
 

0.941 มาก 

7.การบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาสาธารณะ ใหมีสภาพสมบูรณทําใหเกิด
ประโยชนตอชุมชน  

3.77 0.936 มาก 

8.การใหความรู คําแนะนําในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหได
อยางตอเนื่อง  

3.64 0.982 มาก 

9.การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถสรางรายได
ใหกับชุมชน 

3.70 1.023 มาก 

10.การปลูกฝงใหคนในชุมชน ชวยกันดูแลและรักษาสภาพ 
แวดลอมใหคงอยู 

 3.69 1.050 มาก 

รวม 3.75 0.947 มาก 

                จากตารางท่ี  2 7    พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานปาไม)  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x =3.75, S.D.=0.947) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจสวนใหญอยูใน
ระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การจัดสภาพแวดลอมในชุมชนใหมีระบบ ระเบียบ ทําใหคนในชุมชน
มีสุขภาพดี( x =3.86, S.D.=0.941) รองลงมาคือ การสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนได ( x  = 3.85, S.D. =0.826)และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปา
สาธารณะ ใหมีสภาพสมบูรณทําใหเกิดประโยชนตอชุมชน ( x = 3.77, S.D. =0.936)ตามลําดับ  สวนขอท่ีมี
ระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ  การใหความรู คําแนะนําในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหไดอยางตอเนื่อง  
( x  = 3.64, S.D. = 0.982)   
 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  65 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 3  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา   
            ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานปาไม)ผลการวิเคราะห  
            ขอมูลปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางท่ี  28 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ 
                โครงการโดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีสวนรวม 

(n =116) 
 

 x  S.D. แปล
ผล 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

3.91 0. 947 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/
กิจกรรม 

3.72 0.985 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

3.66 1.021 มาก 

4. มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.72 1.020 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3.70 0.925 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 3.64 0.908 มาก 
7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาได
อยางรวดเร็ว 

3.85 0.877 มาก 

รวม 3.75 0.954 มาก 
 

จากตารางท่ี  2 8  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานปาไม)  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.75, S.D. =0.954)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการมีสวนรวมของประชาชน
ในดานการบริหารจัดการโครงการอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ มีการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน  ( x =3.91, 
S.D. =0.947)  รองลงมาคือ โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว           
( x = 3.85, S.D. =0.877)  และ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม              
( x = 3.72, S.D. =0.985) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ  โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ี
ไดรับ ( x = 3.64, S.D. = 0.908)   

 
 
 
 
 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557       หนา  66 

 

 



บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี    
   

สวนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปของประชากรผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี   29   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  

 
 

             ขอมูลเบ้ืองตน                                              จํานวน(n=285)            รอยละ 
1.  เพศ   จําแนกเปน   

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

115 
170  

40.35 
59.65 

 
                                                 รวม 285 100.00 

2.  อายุ  จําแนกเปน 
      2.1  ไมเกิน 20  ป 
      2.2  21 – 30  ป 
      2.3  31 – 40  ป 
      2.4  41 – 50  ป 
      2.5  51 – 60  ป       
       2.6   61  ปข้ึนไป 

 
71 
37 
53 
59 
53 
12 

 
24.91 
12.98 
18.60 
20.70 
18.60 
4.21 

 
                                                 รวม 285 100.00 

3.  สถานภาพ   จําแนกเปน 
      3.1  ประชาชนท่ัวไป 
      3.2  ประชาคมหมูบาน 
      3.3  ผูใหญบาน / กํานัน 
      3.4  นักการเมืองทองถ่ิน 
      3.5  เจาหนาท่ี / พนักงานของรัฐ     
      3.5   อ่ืนๆ ไมระบุ 

 
165 
6 
11 
11 
78 
14 

 
57.89 
2.11 
3.86 
3.86 
27.37 
4.91 

 
                                                 รวม 285 100.00 

4.  ระดับการศึกษา   จําแนกเปน 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มัธยมตน หรือเทียบเทา 
    4.3  มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวาปริญญาตรี    
      4.7  อ่ืนๆ ไมระบุ 

 
33 
44 
88 
29 
54 
32 
5 

 
11.58 
15.44 
30.88 
10.18 
18.95 
11.23 
1.75 

 
                                                 รวม 285 100.00 
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             ขอมูลเบ้ืองตน                                               จํานวน(n=285)             รอยละ 
5.  อาชีพ   จําแนกเปน 
      5.1   เกษตรกรรม 
      5.2   รับจางท่ัวไป 
      5.3   นักเรียนนักศึกษา 
      5.4   ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/เอกชน 
      5.5   องคกรมหาชน/รัฐวิสาหกิจ 
      5.6   รับราชการ 
      5.7   อ่ืนๆ  ไมระบุ 

 
54 
41 
76 
26 
14 
70 
4 

 
18.95 
14.39 
26.67 
9.12 
4.91 
24.56 
1.40 

                                                 รวม 285 100.00 
.  รายไดเฉล่ียตอป   จําแนกเปน 
      6.1  ไมเกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท      
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 

      6.5  92,001  ข้ึนไป       

 
119 
51 
34 
22 
59 

 
41.75 
17.89 
11.93 
7.72 
20.70 

                                                 รวม 285 100.00 
  

                 จากตารางท่ี 29   พบวา ผูใหขอมูลตามยุทธศาสตรท่ี  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   จาก
กลุมตัวอยางท้ังหมด  285 คน สวนใหญเปน เพศหญิง   จํานวน  170   คน  คิดเปนรอยละ  59.65  เพศชาย 
จํานวน  115  คน  คิดเปนรอยละ  40.35  มีอายุไมเกิน  20  ป จํานวน  71 คน  คิดเปนรอยละ 24.91  
รองลงมามีอายุระหวาง  41-50  ป  จาํนวน  59  คน  คิดเปนรอยละ  20.70  มีสถานภาพสวนใหญเปน
ประชาชนท่ัวไป  จํานวน  165  คน   คิดเปนรอยละ  57.89   รองลงมาเปนเจาหนาท่ีของรัฐ  จํานวน  78  คน  
คิดเปนรอยละ  27.37   มีระดับการศึกษาสวนใหญ มัธยมปลาย/ ปวช.หรือเทียบเทา จํานวน 88  คน  คิดเปน
รอยละ 30.88  รองลงมาปริญญาตรี  จํานวน  54   คน  คิดเปนรอยละ  18.95  สวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษา  
จํานวน  76   คน  คิดเปนรอยละ  26.67  รองลงมารับราชการ  จํานวน  70  คน  คิดเปนรอยละ 24.56  และมี
รายไดตอปไมเกิน  23,000 บาท จํานวน  119  คน คิดเปนรอยละ 41.75  รองลงมา  92,001  บาทข้ึนไป  
จํานวน 59  คน คิดเปนรอยละ  20.70   
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สวนท่ี 2   ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา   
            ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี ผลการวิเคราะห ขอมูล ปรากฏผลดังนี้  
 

 ตารางท่ี  30 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ  
                 โดยภาพรวมและรายขอ 

 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึง

พอใจ 
(n =285) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หนวยงานทุกระดับอยางตอเนื่อง 

4.01 0.746 มาก 

2. การบริหารวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทําใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3.96 0.789 มาก 

3. การเผยแพรขอมูลขาวสารทําใหผูรับบริการเขาถึงการบริการของรัฐ
อยางทั่วถึง 

3.86 0.844 มาก 

4. การใหความรูเรื่องกระจายอํานาจ ใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

3.89 0.863 มาก 

5. การมีสวนรวมของประชาชนกับทุกภาคสวน ท้ังรัฐ เอกชน  3.88 0.872 มาก 
6. การบริหารจัดการในองคกรท่ีดีกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน มีความโปรงใส ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

3.88 0.833 มาก 

7. การพัฒนาเสริมสรางความเปนธรรมและเสมอภาคในทุกภาคสวน 3.93 0.791 มาก 
8. การประสานงานในองคกรปกครองทองถ่ิน ท้ังภายในและ
ภายนอกทําใหการบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว 

3.90 0.796 มาก 

9. การทํางานของบุคลากรในหนวยงานและผูบริหารเขาใจเปาหมาย
ขององคกรชัดเจนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3.93 0.828 มาก 

10. การพัฒนาระบบการใหบริการ เปนการลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน ใหมีความสะดวกและรวดเร็ว     

3.95 0.816 มาก 

รวม 3.92 0.817 มาก 
         
                 จากตารางท่ี  30   พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร   การพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก      
( x =3.92, S.D.=0.817)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานทุกระดับอยางตอเนื่อง( x =4.01,S.D.=0.746) รองลงมาคือ 
การบริหารวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน( x =3.96,  
S.D.=0.789) และ การพัฒนาระบบการใหบริการ เปนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานในหนวยงาน ใหมีความ
สะดวกและรวดเร็ว( x =3.95, S.D. = 0.816)ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การเผยแพร

ขอมูลขาวสารทําใหผูรับบริการเขาถึงการบริการของรัฐอยางทั่วถึง  ( x =3.86, S.D. =0.844)   
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สวนท่ี 3   ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา     
              ยุทธศาสตรท่ี  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางท่ี  31 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ 
                โครงการโดยภาพรวมและรายขอ 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ
โครงการ 

 ระดับการมีสวนรวม 
(n =285) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

3.99 0.856 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.91 0.862 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน
ของ โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถิ่น 

3.89 0.879 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.89 0.893 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3.91 0.832 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 3.95 0.857 มาก 
7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

4.00 0.785 มาก 

รวม 3.93 0.852 มาก 
 

จากตารางท่ี  31   พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก        
( x = 3.93, S.D. = 0.852)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหาร
จัดการโครงการอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ โครงการน้ีตรงกับความตองการ
ของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ( x = 4.00, S.D. =0.785)  รองลงมาคือ มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน  ( x = 3.99, S.D = 
0.856)  และ โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ ( x =3.95, S.D.=0.857)  ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมี
สวนรวมต่ําสุดคือ มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน( x =3.89,S.D.=0.879)   
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 ตารางท่ี 32   ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร 
                  การพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมและรายขอ ปรากฏผลดังนี้  

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ
โครงการ 

 ระดับการมีสวนรวม 
(n =2,420) 

 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

4.07 0.829 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.98 0.815 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน
ของ โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถิ่น 

3.96 0.868 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.98 0.875 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3.99 0.848 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 4.02 0.825 มาก 
7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

4.06 0.827 มาก 

รวม 4.01 0.841 มาก 
 

จากตารางท่ี 32 พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.01,S.D. = 
0.841) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการอยูในระดับ
มากทุกขอ  โดยขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน( x = 4.07, S.D. =0.829)  รองลงมาคือ โครงการน้ีตรงกับความ
ตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ( x  = 4.06, S.D. =0.827) และ โครงการน้ีคุมคากับ
งบประมาณท่ีไดรับ ( x  =4.02, S.D. =0.825)  ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ มีการรายงาน
และนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน ทองถิ่น         
( x  = 3.96, S.D. = 0.868)   
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บทท่ี 5 

 
สรุปการติดตามและประเมินผล 

   
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557  เปนการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557   ตามแผนงานโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จท้ัง  6  ยุทธศาสตร  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ  กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลภายใตวิสัยทัศน  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดและแผนพัฒนา 3 ป ท่ีกําหนดเอาไว เพ่ือใหการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนตอประชาชนสูงสุด  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีสวนรวมทุกข้ันตอน  ยึด
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนสําคัญ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ไดกําหนดชวงระยะเวลา  เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2556 – 30  กันยายน  
2557 การติดตามประเมินผลดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว จึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแยกตามราย
ยุทธศาสตรการพัฒนา และสรุปผลในภาพรวมท้ังหมด  ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด โดยสรุปผลการติดตามฯ ตามลําดับข้ันดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
2. สรุปการติดตามและประเมินผล  
3. ขอเสนอแนะ 
 

1.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
 

1. เพ่ือตองการทราบความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของโครงการท่ีพัฒนาตามยุทธศาสตร
ดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

2. เพ่ือตองการทราบการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโดยการตอบแบบสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร วาเปนไปตามแผน วัตถุประสงคท่ีกําหนด 
ไวหรือไม 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลโครงการเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน  4  สวน ดังนี้
 สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ(Check-List)  มีขอคําถาม  6 ขอ 
 สวนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของโครงการ 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) มีขอคําถาม  10  ขอ 
 สวนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในดานบริหารจัดการโครงการ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) มีขอคําถาม  7  ขอ  
 สวนท่ี 4  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชน ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบปลายเปด(Open-Ended) 
 
 

         รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557        หนา 72 
  



บทที่  5  สรุปการติดตามและประเมินผล 

2. สรุปการติดตามและประเมินผล 
 

การพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

        ผลการติดตามและประเมินผลโครงการดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  จํานวนโครงการตาม
ยุทธศาสตรท้ังสิ้น  112  โครงการ  คิดเปนรอยละ 18.79  ของโครงการท้ังหมด แยกเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ
อ่ืน จํานวน  98  โครงการ โครงการท่ีดําเนินการเอง  14  โครงการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ คัดเลือกจํานวน  4  
โครงการ(รวมเงินอุดหนุนเปน  102  โครงการ คิดเปนรอยละ 91.07 ของโครงการตามยุทธศาสตร) แจก
แบบสอบถาม  จํานวน  400  ชุด  ประชากรกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและสงคืน จํานวน  370  ชุด คิดเปน
รอยละ  92.50  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 

      1.  สถานภาพผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น  370  คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 243 คน   คิด
เปนรอยละ  65.77  มีอายุ 21 - 30  ป  จาํนวน  107  คน คิดเปนรอยละ  28.84   มีสถานภาพสวนใหญเปน
ประชาชนท่ัวไป  จํานวน 307  ราย  คิดเปนรอยละ  82.75   มีระดับการศึกษาสวนใหญ มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา จํานวน 108 คน  คิดเปนรอยละ 29.11 สวนใหญมีอาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน  148 คน คิดเปนรอยละ 
39.89 และมีรายไดตอป  จํานวน 130 คน  ไมเกิน  23,000  บาท คิดเปนรอยละ 35.04   
                  2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ
มีรายไดในชุมชนรองลงมาคือ การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการมีรายได
ใหกับผูสูงอายุและการพัฒนาคนในชุมชนและสังคมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม นําความรูสูการพัฒนา
สังคม ประเทศชาติ อยางยั่งยืนตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การพัฒนาแหลงเรียนรูของคน
ทุกระดับในชุมชนและสังคม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของตนเอง สูการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ   

    3. การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว   รองลงมาคือ โครงการน้ีคุมคากับ
งบประมาณท่ีไดรับ  และ มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม  

 
ตัวช้ีวัดท่ีเลือกตามแผนพัฒนา   
ตามยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 
            โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดสงเสริมใหการสนับสนุนกิจกรรมใหกับเด็กและเยาวชนอําเภอน้ําพอง โดย
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคูคุณธรรม ตลอดจนแกปญหาเด็กและเยาวชน ใหหางไกลยาเสพติดใช
เวลาวางสรางรายไดชวยเหลือครอบครัว และเปนทุนการศึกษา  โดยการรวมกลุมกันทํากิจกรรมการละเลน   “ 
กองยาวประยกุต” ในชุมชน  เปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมชุมชนใหยั่งยืนไมสูญหาย   สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ทําการฝกซอมทํากิจกรรม ในวันเสาร-อาทิตย วันละ 8 ชั่วโมง มีวิทยากรมาชวย
ฝกสอน  รวม  5  หมูบาน คือ หมูท่ี 8, 9, 12, 14  และหมูท่ี 15  รวมเปนแกนนําในการอนรุักษวัฒนธรรมและ
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เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงปจจุบันยังขาดเครื่องดนตรี ในการพัฒนาทักษะใหกับเด็กและเยาวชนใหมีความ
พรอมในอุปกรณการเลน และเปนภาคีเครือขายการสืบสานประเพณี  เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงทางคุณธรรม/
จริยธรรม สรางความตระหนักและจิตสํานึกใหกับเด็กและเยาวชน สรางความรักความผูกพันคนในครอบครัว เปน
เกราะปองกันอันตรายสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีเปนอนาคตของชาติตอไป 
                 โครงการกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน   เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ได
ดําเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เด็กและเยา วชนในเขตจังหวัดขอนแกนเขารวมตลอดงานท้ังวัน สงเสริม
การละเลนของเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ  สําหรับเด็ก เยาวชน ผูปกครองท่ีพาบุตร หลาน มา
เท่ียวงาน  ผลจากการติดตามฯ  ตามยุทธศาสตรพบวาประชาชนมีความพึงพอใจเปนอยูในระดับมาก ซ่ึงเด็ก 
เยาวชน ผูปกครอง  มีความกลาแสดงออกท้ังดานความคิด จินตนาการ ผูปกครองชื่นชมและมีความภูมิใจ ไดดูการ
แสดงของบุตรหลานบนเวทีเด็ก เยาวชน มีความสามารถกลาแสดงออกในหลายๆ อยาง เชนการใชสมาธิการวาด
ภาพ ระบายสี การละเลนกิจกรรมตางๆ และมีการแสดงการละเลนพ้ืนเมืองแบบไทยๆ  ซ่ึงมีผูรวมงานจํานวนไม
นอยกวา 1,000 คน  การดําเนินงานประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 
                โครงการสนับสนุนชวยเหลือเด็ก/สตรี เยาวชน คนชรา ผูดอยโอกาสและคนพิการ   เปนโครงการท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เขาไปชวยเหลือผูสูงอายุโดยใหความรูเสริมสรางภูมิปญญาแกนนําผูสูงวัย 
สัปดาหผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัว  พัฒนาอาชีพใหกับผูสูงวัยในจังหวัดขอนแกน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูของเด็กและเยาวชน ใหมีความรูและยังสรางงาน สรางอาชีพใหแกผูพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัด
ขอนแกน เรียนรูทักษะในการนวดแผนไทย  ทําลวดหนามดวยมือสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม 
สามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว   ฝกอาชีพใหกับผูตองขังใหมีอาชีพโดยการฝกการเลี้ยง
จิ้งหรีดเพ่ือการคา และการฝกอาชีพการติดตั้งฝาเพดานยิบซ่ัม ใหมีความรูความชํานาญ สามารถนําความรูไปเปน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ ภายหลังพนโทษ พัฒนาพฤติกรรมผูตองขังใหมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีอาชีพ 
และมีพฤติกรรมในทางบวกเปนท่ียอมรับทางสังคม พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนไมเปนภาระตอผูอ่ืนและสังคม และ
ชวยลดปญหาคาครองชีพใหแกผูพิการและผูดอยโอกาสในจังหวัดขอนแกน จํานวนผูสูงอายุท่ีเปนแกนนํา  ชมรม
เครือขายผูสูงอายุ ผูสูงอายุในชุมชนในจังหวัดขอนแกนไดรับการชวยเหลือ จํานวน  700 คน  ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสในเขตจังหวัดขอนแกน ไดรับการชวยเหลือใหมีอาชีพปละ ไมนอยกวา 100   คน ทําใหผูพิการและ
ผูดอยโอกาสสามารถชวยเหลือตนเองไมเปนภาระของครอบครัวและสังคม    
 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจร 
      โครงการรณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด  เปนโครงท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ได
ดําเนินการ และบูรณาการรวมกันกับจังหวัดขอนแกน รวมท้ังหนวยงานภาครัฐหลายแหง รวมแรงรวมใจในการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามชุมชน หมูบาน อําเภอ  สถานศึกษา รวมท้ังสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงเก่ียวกับ
ยาเสพติด โดยการใหความรู ความเขาใจ โทษและพิษภัยของยาเสพติด ใหกับประชาชน และแกปญหาการแพร
ระบาด  รูจักวิธีหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมกับวัย เปนการสรางเครือขายใน
การเฝาระวังภัยสิ่งเสพติดในชุมชน และการแจงเบาะแสใหแกเจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกนใหครอบคลุมทุกอําเภอรวม 26  อําเภอ  ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการในจังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา  700 คน  
ทําใหเด็กและเยาวชน นักเรียนในสถานศึกษาไดเรียนรูถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด ทําใหครอบครัว สังคมเขมแข็งข้ึน 
            ผลจากการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  มีความพึง
พอใจในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้เพราะวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดใหความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีเปน เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาสในสังคม ในการสงเสริมอาชีพและ
การมีงานทํา การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการมีรายไดในชุมชน และการพัฒนาคนในชุมชน พัฒนาตนเองและสังคม
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ใหมีคุณธรรม จริยธรรม นําความรูสูการพัฒนาสังคมประเทศชาติ อยางยั่งยืน สงผลใหประชาชนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก  ในสวนท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจนอย คือขาดการพัฒนาแหลงเรียนรูของคนทุกระดับใน
ชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของตนเอง สูการพัฒนาสังคมประเทศชาติ 
 
การพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาการศึกษา 

        ผลการติดตามและประเมินผลโครงการดานการพัฒนาการศึกษา  จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร
ท้ังสิ้น  49  โครงการ  คิดเปนรอยละ  8.22  ของโครงการท้ังหมด  แยกเปนเงินอุดหนุนสวนราชการอ่ืน  จํานวน  
9  โครงการ โครงการท่ีดําเนินการเอง  40  โครงการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ คัดเลือกจํานวน  2  โครงการ(รวมเงิน
อุดหนุนเปน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.45 ของโครงการตามยุทธศาสตร) แจกแบบสอบถาม  จํานวน  250 
ชุด ประชากรกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและสงคืน จํานวน  235 ชุด คิดเปนรอยละ  94.00  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

 

      1.  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวนท้ังสิ้น  235  คน สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน   164  
คน คิดเปนรอยละ 69.79  มีอายุไมเกิน  20  ป  จาํนวน  102  คน คิดเปนรอยละ  43.40  มีสถานภาพ(อ่ืนๆ) 
เปนนักเรียน(มัธยมตนและมัธยมปลาย) จํานวน  102 คน คิดเปนรอยละ 43.40  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
จํานวน  76  คน   คิดเปนรอยละ  32.34  อาชีพเปนนักเรียน  จํานวน  102  คน  คิดเปนรอยละ 42.13  และมี
รายไดตอปไมเกิน 23,000 บาท  คิดเปนรอยละ 46.81   
                  2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน การพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา พบวา  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การสนับสนุน
ดานการศึกษาของ อบจ. โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพ  รองลงมาคือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมี
ความพรอมท้ังดานสติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีท่ีจะสามารถนําไปใชสําหรับการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  และการสงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมท่ีดี อันมีผลมาจาก เด็ก เยาวชน เปน
คนท่ีมีคุณภาพ เริ่มจากสถานศึกษา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อ
และนวัตกรรม การเรียนการสอน สําหรับครู นักเรียน และบุคคลท่ัวไป 

   3. ดานการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ พบวา  การมีสวนรวมของ
ประชาชนในดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีสวนรวมในการ
รับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรู
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม   และมีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ โครงการน้ีตรง
กับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  
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ตัวช้ีวัดท่ีเลือกตามแผนพัฒนา   
ตามยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
                                ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 
  โครงการมหกรรมการศึกษาทองถ่ินในระดับทองถ่ินระดับภาคและระดับประเทศ   เปนโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดงบประมาณนําไป เพ่ือพัฒนาดานการศึกษาใหกับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดใหมีศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันการจัดการศึกษาขององคกรปกครองทองถ่ิน ใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน โดย มุงเนนการรวมพลังจากทุกองคกร อบจ. เทศบาล เพ่ือแสดงผลงานทางวิชาการในระดับภาค และ
ระดับประเทศ ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดสงนักเรียนในสังกัดท่ีมีความสามารถเขาแขงขันใน ระดับ
ภาค ผลงานวิชาการท่ีชนะเลิศในระดับภาค มีสิทธิ์เขาแขงขันในระดับประเทศ  จากผลงานท่ีสงเขาแขงขัน สงเสริม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพ พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโน
สารสนเทศเพ่ือการศึกษามาเพ่ิมเติมความรูใหกับเยาวชน รางวัลแหงความสําเร็จท่ีไดรับในระดับประเทศ 
ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ  คือ หุนยนตอัตโนมัติ โรงเรียนสีชมพูศึกษา, โครงงานภาษาไทย โรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม, โครงงานสุขศึกษา  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม, ประกวดสื่อครู กลุมสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานคณิตศาสตร  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม, งานประดิษฐใบตอง  
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดสื่อครูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
รางวัลชมเชย  สุนทรพจนไทย  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม, การเขียน Homepage โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค, 
แกะสลักผลไม  โรงเรียนสีชมพูศึกษา  ผลจากการเขารวมโครงการมหกรรมการศึกษาทองถ่ินในระดับทองถ่ินและ
ในระดับประเทศ ทําใหไดรับรางวัลหลายประเภท สงผลถึงความสําเร็จจากการจัดงานไดเปนอยางดี 
 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                               และเช่ือมโยงกับภูมิสังคม 
  โครงการคายวิชาการเด็กและเยาวชน  โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
เปนโครงการสงเสริมการศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน เชนคาย
วิทยาศาสตร คายภาษาอังกฤษ เปนการสงเสริมพัฒนาความรูใหกับนักเรียนใหมีความพรอมในทุกดาน  เชน
โครงการเขาคายงานวิทยาศาสตรโรงเรียนในสังกัด เพ่ือพัฒนานักเรียนในการแกไขปญหาโดยอาศัยกระบวนการ
สงเสริมใหผูเรียนมีความถนัดคนควา โดยมีการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห สรางสรรค มีวิจารณญาณ ในการจัดทํา
ผลงาน เพ่ือจัดทําโครงงานเขาประกวดในระดับภาค  และระดับประเทศ โดยมุงใหนักเรียนท่ีมีความรู
ความสามารถทางวิทยาศาสตร ทางดานภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   การใหการสนับสนุนดานการศึกษาของ อบจ.
ขอนแกน เนนการจัดกิจกรรม สนับสนุนคุณภาพ การเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ  ในการสรางนวัตกรรมและองค
ความรูใหมๆ ท่ีจะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการ พัฒนาสังคม ใหมีประสิทธิภาพ   
  ผลจากการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา พบวามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก  ท่ีเปนเชนนี้เพราะวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดใหความสําคัญในการการศึกษา ในทุก
ระดับชั้นตั้งแตระดับประถม มัธยมตนและมัธยมปลาย โดยการพัฒนาพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมท้ัง
ดานสติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และศิลธรรมอันดีท่ีจะสามารถนําไปใชสําหรับดําเนินชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุข เพ่ือใหเกิดทุนทางสังคมไดอยางมีความสุข ในสวนความพึงพอใจในระดับนอย อาจเนื่องมาจาก
บางครั้งโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการไมตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย ไมไดแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว ตามท่ีกลุมเปาหมายตองการ 
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การพัฒนายุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

         ผลการติดตามและประเมินผลโครงการดานการพัฒนาเมืองและชุมชน  จํานวนโครงการตาม
ยุทธศาสตรท้ังสิ้น  263  โครงการ  คิดเปนรอยละ  44.13  ของโครงการท้ังหมด  แยกเปนเงินอุดหนุนสวน
ราชการอ่ืน  จํานวน  1  โครงการ  โครงการท่ีดําเนินการเอง  262  โครงการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ คัดเลือกจํานวน  
10  โครงการ(รวมเงินอุดหนุนเปน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.18 ของโครงการตามยุทธศาสตร) แจก
แบบสอบถาม  จํานวน  500  ชุด  ประชากรกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและสงคืน จํานวน 442 ชุด คิดเปน
รอยละ  88.40  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

       1. สถานภาพผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น  442 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  250 คน คิดเปน
รอยละ  56.56 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน  190 คน คิดเปนรอยละ  42.98  มีสถานภาพสวนใหญเปน
ประชาชนท่ัวไป  จํานวน 405  คน คิดเปนรอยละ  91.63  มีระดับการศึกษาสวนใหญ มัธยมปลาย/ ปวช.หรือ
เทียบเทา   จํานวน   256  คน  คิดเปนรอยละ  57.92  มีอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน  358  คน คิดเปนรอยละ  
81.00  และมีรายไดตอปไมเกิน  23,000 บาท   จํานวน  360  คน  คิดเปนรอยละ 81.45   
        2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การสนับสนุน การชวยเหลือ การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในจังหวัดของ อบจ.เชนการเกิดอุทกภัย  วาตภัย  ภัยหนาว  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในทองถ่ินไดอยาง
ยั่งยืน รองลงมาคือ การพัฒนาและบํารุงรักษาทําใหเกิดการความปลอดภัยในการสัญจรไปมาท้ังชีวิตและทรัพยสิน 
และการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทําใหบานเมืองมีความสงบสุข มีความเปนระเบียบ   
ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ  การปรับปรุงทัศนียภาพขางทางสะอาด สะดวก มีความ
ปลอดภัย สภาพขางทางไมรก  เชน ถางปาขางทาง ตัดก่ิงไม  

  3. การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  รองลงมาคือ มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน   และโครงการน้ีคุมคา
กับงบประมาณท่ีไดรับ ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ มีการรายงานและนําผลจากการติดตาม
ผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือกตามแผนพัฒนา   
ตามยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเช่ือมระหวางหมูบาน  
                               ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน 
      โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนดิน/หินคลุก กอสรางถนนลูกรัง เปนโครงการท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการ ขยายการ กอสรางถนนเพ่ิมข้ึนใหม เพ่ือเปนการยกระดับถนนใหมี
คุณภาพ สรางโครงขายเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบลอําเภอ และจังหวัด ใหไดมาตรฐานมีความคงทนถาวรมีอายุ
การใชงานนาน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ในการใช ถนนสัญจรไปมาในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เนื่องจากการกอสรางถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแกน มีสภาพดี ผิวจราจรไมเปนหลุมเปนบอ
หลังจากท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดดําเนินการกอสรางและปรับปรุงแลวทําใหถนนใชการไดดีมีความ
ปลอดภัย  การพัฒนาและบํารุงรักษาทําใหเกิดการความปลอดภัยในการสัญจรไปมาท้ังชีวิตและทรัพยสิน และการ
กอสรางกอถนนทําใหเกิดโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบลและอําเภอไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
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                   โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง  ปรับปรุงซอมแซมถนน    
หินคลุก เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการปรับปรุงเสนทางคมนาคม โดยปรับปรุง
เสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ใหไดมาตรฐาน มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินประชาชนไดสัญจรไปมาและขนสงพืชผลทางการเกษตรออกสูตลาดไดสะดวกรวดเร็ว  สวนท่ีถนน
ชํารุด เปนหลุมบอ ปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพดีใชสัญจรไปมาไดสะดวก ซ่ึงในแตละปองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ไดตั้งงบประมาณปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีชํารุดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนใหครอบในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ท่ีใชเสนทางสัญจรไปมา ใหไดรับความสะดวกสบาย ตลอดจน
การขนพืชผลทางการเกษตรของชาวบานไดอยางรวดเร็ว 
       
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายชวยการปองกันและ 
                                บรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 
  โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน   เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ดําเนินการรวมกับจังหวัดขอนแกน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายอาสาสมัครกูชีพใน เขตพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกน ใน  26 อําเภอ  โดยการจัดอบรมใหความรู ฝกปฏิบัติ เก่ียวกับการใหความชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนแกราษฎรท่ีประสบอุทกภัยในจังหวัด ขอนแกนและจังหวัดอ่ืน ตามรองขอ  และยังใหการสนับสนุน
น้ําอุปโภค-บริโภค แกราษฎรท่ีประสบปญหาภัยแลง วาตภัย อุทกภัย และยังไดดําเนินการซอมแซมเครื่องหมาย
จราจร สัญญาณบนพ้ืนถนน ไฟสองสวาง และยังจัดหาอุปกรณอํานวยความสะดวก เพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนน
ในงานเทศกาลตาง ๆ รวมกับสวนราชการอ่ืน ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  
                   ผลการจากติดตามฯ พบวาความพึงพอใจในดานการพัฒนาเมืองและชุมชน  พบวาประชาชนพึง
พอใจอยูในระดับมาก เนื่องจากเปนโครงการท่ีประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เห็นเปนรูปธรรม  ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือไดอยางเรงดวน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน  ในสวนของความพึงพอใจในระดับนอย คือ เก่ียวการรายงานผลใหประชาชนไดรบัทราบ  ซ่ึงประชาชน
สวนใหญไมไดติดตามดูผลงานใหความสําคัญในดานนี้นอยมาก 
   
การพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
      ผลการติดตามและประเมินผลโครงการดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  จํานวนโครงการตาม
ยุทธศาสตรท้ังสิ้น  27  โครงการ  คิดเปนรอยละ  4.53  ของโครงการท้ังหมด  แยกเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ
อ่ืน  จํานวน  9  โครงการ  โครงการท่ีดําเนินการเอง  18  โครงการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ คัดเลือกจํานวน  2  
โครงการ(รวมเงินอุดหนุนเปน 11  โครงการ คิดเปนรอยละ 40.74  ของโครงการตามยุทธศาสตร) แจก
แบบสอบถาม  จํานวน  500  ชุด  ประชากรกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและสงคืน จํานวน  445  ชุด คิดเปน
รอยละ  89.00  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
                   1. สถานะผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น  445 คน สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  330  คน  
คิดเปนรอยละ  74.16  คน มีอายุระหวาง 41-50 ป  จํานวน  173  คน คิดเปนรอยละ  38.88  มีสถานภาพสวน
ใหญเปนประชาชนท่ัวไป  จํานวน  352  คน คิดเปนรอยละ  79.10  มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา จํานวน  
265  คน  คิดเปนรอยละ  59.55  สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ  71.91  และมี
รายไดตอป  23,001 – 46,000 บาท  จํานวน 151  คน คิดเปนรอยละ 33.93   
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                   2. ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความ
พึงพอใจอยูในระดับมากสุด  คือ การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาแหลงทองเท่ียวในจังหวัดขอนแกน ใหมีความ
หลากหลายเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว รองลงมาคือ การพัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง ทางดานการคา การ
ลงทุน และสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการเพ่ิมมากข้ึน  และ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรท่ียั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวได  ตามลําดับสวนขอท่ีมีระดับ
ความพึงพอใจต่ําสุดคือ  ประชาชนสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเปนสินคาสงออกขายในทองตลาดได  

    3. การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน   รองลงมา
คือ โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว   และ มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม   ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ  มีสวนรวม
ในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 
ตัวช้ีวัดท่ีเลือกตามแผนพัฒนา   
ตามยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร 
                               ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  โครงการ 1 อําเภอ 1 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแกน   เปนโครงการท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ในการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดขอนแกน ใหครบทุกอําเภอ ๆ  ละ 1 หมูบาน ซ่ึงองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการแลว จํานวน 5  อําเภอ คือ อําเภอเมืองขอนแกน อําเภอหนองสองหอง อําเภอ
เปอยนอย อําเภอพระยืน อําเภอแวงใหญ และกําลังดําเนินการขยายโครงการไปอําเภอสีชมพู อําเภอซําสูง และใน
อีกหลายอําเภอในเขตจังหวัดขอนแกน ซ่ึงปจจุบันบานหนองบัวแดงไดกอสรางเปนศูนยเรียนรูการเรียนรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง มีหลายหนวยงานท่ีเขามาดูงาน ภายในจังหวัดและตางจังหวัด สงผลใหประชาชน หรือกลุม มี
รายไดจากการขายสินคาการเกษตร เปนสินคา OTOP ของหมูบาน ปจจุบันมีกองทุนหมุนเวียนในกลุม ทําให
ชาวบานมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
  โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดขอน ใหความรูและ ดําเนินการอบรมสงเสริมอาชีพ ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดไปศึกษาดูงานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนเขารวมกับสวนราชการอ่ืน
เชน สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน ในการสงเสริม สนับสนุน
งบประมาณการจัดงานตางๆ  รวมท้ังการประชาสัมพันธการจัดงานแสดงสินคาระดับจังหวัด  สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด และสํานักงานพาณิชยจังหวัด เปนหนวยงานท่ีดูแลดานเศรษฐกิจของจังหวัดโดยตรง บูรณาการการ
ดําเนินการรวมกัน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ก็เปน แกนหลักในดานการสงเสริมหรือรวมสนับกับสวน
ราชการอ่ืน และรวมกันพัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง ทางดานการคา การลงทุน และสนับสนุนใหเกิด
ผูประกอบการเพ่ิมมากข้ึน  และควรเนนประชาชน ในการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรท่ียั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวได    
  ผลจากการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสาตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  พบวาประชาชน
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  เปนเชนนี้อาจเพราะวาประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับอาชีพและนําไปตอยอด
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สรางรายได  สรางอาชีพใหกับครอบครัว พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการทําเกษตรท่ียั่งยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว  และยังชวยสงเสริมพัฒนาในสิ่งท่ีชุมชนมีนํามา
ปรับปรุงใหเปนแหลงทองเท่ียวในจังหวัดขอนแกน ใหมีความหลากหลายเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว รวมท้ังใหเปน
ศูนยกลางการคา การลงทุน ในภูมิภาค ฯลฯ 
 
การพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม        
 

  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
จํานวนโครงการตามยุทธศาสตรท้ังสิ้น  91  โครงการ  คิดเปนรอยละ  15.27  ของโครงการท้ังหมด  แยกเปนเงิน
อุดหนุนสวนราชการอ่ืน  จํานวน  1  โครงการ  โครงการท่ีดําเนินการเอง  90  โครงการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ คัดเลือก
จํานวน  7  โครงการ(รวมเงินอุดหนุนเปน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 8.79  ของโครงการตามยุทธศาสตร) แจก
แบบสอบถาม จํานวน  700  ชุด ประชากรกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและสงคืน จํานวน  643 ชุด คิดเปนรอยละ  
91.85  ซ่ึงแยกไดดังนี้ 
 

      ดานส่ิงแวดลอม(แหลงน้ํา) 
        1. สถานะผูตอบแบบสอบถาม ดานแหลงน้ํา จํานวน  325  คน  สวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน  
185  คน คิดเปนรอยละ  56.92   มีอายุระหวาง  41 – 50  ป  จาํนวน  108  คน คิดเปนรอยละ  33.23  
สถานภาพสวนใหญเปนประชาชนท่ัวไป  จํานวน  303  คน คิดเปนรอยละ 93.23  มีระดับการศึกษาสวนใหญ
ประถมศึกษา  จํานวน  122  คน คิดเปนรอยละ  37.54   มีอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน  212 คน  คิดเปนรอยละ  
65.23  และมีรายไดตอปไมเกิน  23,000 บาท  จํานวน  164  คน คิดเปนรอยละ  50.46    
           2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (ดานแหลงน้ํา)  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การ
จัดหาแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค ใหเกษตรกรไวทําการเกษตร  รองลงมาคือ การใชทรัพยากรในหนวยงานให
เกิดประโยชนและคุมคามากท่ีสุด และโครงการนี้ทําใหเกษตรกรมีน้ําใชอุปโภคบริโภคไดตลอดท้ัง  ตามลําดับ สวน
ขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุด คือ โครงการนี้ทําใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองและชวยแกไขปญหาความ
ยากจนได  
                   3. การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานแหลงน้ํา) โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และ
แสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน    รองลงมาคือ  โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็ว    และมีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   
ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/
กิจกรรม  
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 ดานส่ิงแวดลอม (บริหารจัดการขยะและมลพิษ) 
                 1. สถานะผูตอบแบบสอบถาม ดาน บริหารจัดการขยะและมลพิษ จํานวน  202  คน สวนใหญเปน
เพศหญิง  จํานวน  129  คน  คิดเปนรอยละ  63.86  มีอายุไมเกิน  20  ป  จาํนวน 94  คน คิดเปนรอยละ 46.53  
มีสถานภาพเปนประชาชนท่ัวไป(นักเรียน) จํานวน  162  คน คิดเปนรอยละ  80.20  มีระดับการศึกษามัธยม
ปลาย จํานวน  80  คน คิดเปนรอยละ 39.60 สวนใหญมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ  
44.06  และมีรายไดตอปไมเกิน  23,000   บาท  จํานวน 133  คน คิดเปนรอยละ  65.84   
                 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (ดานบริหารจัดการขยะและมลพิษ) โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน บุคคลท่ัวไป มีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน 
รองลงมาคือ  การสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนบริหารจัดการขยะในครัวเรือนได และการใหความรูแกชุมชน 
สามารถปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมของชุมชนไดอยางยั่งยืนตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับ
ความพึงพอใจต่ําสุดคือ การใหความรวมมือระหวาง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชวยปองกันรักษาสภาพแวดลอมได  

  3.  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานบริหารจัดการขยะและมลพิษ)โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ   พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหาร
จัดการโครงการสวนใหญอยูในระดับมากโดยขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือโครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ี
ไดรับ รองลงมาคือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอ
การดําเนินงาน และมีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ สวนขอท่ีมี
ระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 
   

ดานสิ่งแวดลอม(ปาไม) 
                 1. สถานะผูตอบแบบสอบถามดานปาไม จํานวน 116 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  62  คน 
คิดเปนรอยละ  53.45 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 53.10 มีสถานภาพเปนประชาชน
ท่ัวไป  จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 77.59 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ  
47.41 สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน  87 คน คิดเปนรอยละ 75.00 และมีรายไดตอป 23,001- 46,000 
บาท  จํานวน  45  คน คิดเปนรอยละ  38.79   
                 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (ดานปาไม) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การจัด
สภาพแวดลอมในชุมชนใหมีระบบ ระเบียบ ทําใหคนในชุมชนมีสุขภาพดี รองลงมาคือ การสรางจิตสํานึกใหคนใน
ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนได มากนอยเพียงใด  และการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีปาสาธารณะ ใหมีสภาพสมบูรณทําใหเกิดประโยชนตอชุมชน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุด
คือ  การใหความรู คําแนะนําในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหไดอยางตอเนื่อง  
                 3. การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานปาไม)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการอยูในระดับมากทุก
ขอ โดยขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน รองลงมาคือ โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหา
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ไดอยางรวดเร็ว และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม  ตามลําดับ สวนขอท่ีมี
ระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ  

 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือกตามแผนพัฒนา   
ตามยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1  สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร 
  โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศน ตนน้ํา แบบประชาอาสา( Check Dam) เปน
โครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ดําเนินการกอสรางฝายเพ่ือชะลอน้ําเสริมความชุมชื้น ความอุดม
สมบูรณของปาตนน้ําการมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอ
ตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐาน การอนุรักษ การฟนฟูสภาพและคุณภาพของทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม
ใหมีความอุดมสมบูรณไดอยางยั่งยืนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  ท่ีมีภูเขา และปาไม องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนไดเขาไปดําเนินการกอสราง ในแตละแหงท่ีดําเนินการสามารถชะลอน้ําไวไมใหไหลแรงและเซาะหนาดิน
ลงมา  ฝายยังชวยกักเก็บตะกอนไมใหมาทับถมพ้ืนท่ีราบ ซ่ึงฝายบางตัวถูกน้ําเซาะก็ไมสามารถชะลอหรือกักเก็บน้ํา
ได ข้ึนอยูกับความแรงของกระแสน้ํา ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการกอสรางฝายตนน้ํา ไมนอย
กวา 200 ตัว ประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลบริเวณไดรับประโยชนจากโครงการนี้ โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบฟนฟูปา
ชุมชนจังหวัดขอนแกน  เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เขาไปดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหชุมชน เยาวชน และทุกภาคสวนเขามามีสวนในการดูแล อนุรักษพ้ืนท่ีปา โดยการสรางกลุมและเครือขายในการ
ดูแลรักษาปาตนน้ํา และยังสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีปาชุมชนรวมกัน มีดวยกันหลายๆ กิจกรรมท่ี
ดําเนินรวมกันกับกลุมชุมชนในบริเวณท่ีใกลเคียง รวมท้ังสวนราชการอ่ืนเขารวมโครงการ เปนการสรางจิตสํานึกใน
การดูแลและหวงแหนพ้ืนท่ีปาไมใหมีการบุกรุกเขาไปทํากิน ดูแลพ้ืนท่ีใหเปนท่ีสาธารณะประโยชนท่ีใชรวมกัน   
ตลอดท้ังใหปามีความอุดมสมบูรณคืนความเปนธรรมชาติใหปา และประชาชนท่ี อาศัยอยูบริเวณรอบๆ พ้ืนท่ีปา
ชุมชน ไมนอยกวา 300  คน 
 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
                                กักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
  โครงการขุดลอกลําหวย   ขุดลอกหนอง ลําคลอง  ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  เปนโครงการท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการขุดลอกลําหวย คูคลองไมใหตื้นเขินสามารถรองรับน้ําไหลหลากใน
หนาฝนไมใหเขาไปทวมไรนาของเกษตรกรได และยังเปนแหลงกักเก็บน้ําไวใชในหนาแลง หรือฝนท้ิงชวง เพ่ือ
สามารถใชน้ําทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตวได แตเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีแตละแหงในจังหวัดขอนแกน แตกตางกัน  
สภาพพ้ืนท่ีเปนดินเหนียว ก็สามารถเก็บกักน้ํา ไดเปนอยางดี  การขุดลอกลําหวย ประชาชนจะไดรับประโยชนเปน
อยางมากในกรณีท่ีขุดลอกลําหวยท่ีมีความตื้นเขิน ชวงน้ําหลากจะไดรองรับน้ําไดอยางดี   เปนโครงการท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ดําเนินการ แกไขปญหาน้ําทวม  ไมใหไหลเขาทวมบานเรือนในหมูบาน ทําให
เกษตรกรในพ้ืนท่ีหรืออยูใกลบริเวณไดรับประโยชน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจท่ีไดรับการชวยเหลือแกไข
ปญหาความเดือดรอน ผลจากการติดตามฯ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจ ไดรับประโยชนจากโครงการนี้อยูใน
ระดับมาก เพราะสามารถชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดและรับประโยชนโดยตรง 
สามารถก้ันน้ําไมใหไหลเขาทวมหมูบาน ไรนา พืชผลทางการเกษตรได 
  ผลจากการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  เปนเชนนี้อาจเพราะวาประชาชนไดรับประโยชน
จากการขุดลอกลําหวย ขุดลอกหนอง คลอง บึง  รวมท้ังเกษตรกรท่ีการเกษตรบริเวณสองฝงลําหวย คูคลองสราง
อาชีพใหกับเกษตรกรได   
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  การพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
      

   ผลการติดตามและประเมินผลโครงการดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  จํานวนโครงการตาม
ยุทธศาสตรท้ังสิ้น  54  โครงการ  คิดเปนรอยละ  9.06  ของโครงการท้ังหมด  แยกเปนเงินอุดหนุนสวนราชการอ่ืน  
จํานวน  10  โครงการ  โครงการท่ีดําเนินการเอง  44  โครงการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ คัดเลือกจํานวน  3  โครงการ
(รวมเงินอุดหนุนเปน  13  โครงการ คิดเปนรอยละ  28.89  ของโครงการตามยุทธศาสตร) แจกแบบสอบถาม  
จํานวน  300  ชุด  ประชากรกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและสงคืน จํานวน  285  ชุด คิดเปนรอยละ  95.00  ซ่ึง
สรุปไดดังนี้ 
               1.  สถานะผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  370  คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน  243  คนคิด
เปนรอยละ  65.77  มีอายุระหวาง  21-30  ป  จาํนวน  107  คน คิดเปนรอยละ 28.84   สถานภาพสวนใหญ
เปนประชาชนท่ัวไป  จํานวน  307  คน  คิดเปนรอยละ 82.75  มีระดับการศึกษาสวนใหญ มัธยมตน/ปวช.หรือ
เทียบเทา  จํานวน  108  คน  คิดเปนรอยละ 29.11  มีอาชีพรับจางท่ัวไป  จํานวน  148  คน  คิดเปนรอยละ  
39.89   และมีรายไดตอปไมเกิน 23,000 บาท จํานวน  130  คน  คิดเปนรอยละ 35.04 
                2. ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี    โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน
ทุกระดับอยางตอเนื่อง  รองลงมาคือ การบริหารวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทําใหผูรับบริการไดรับความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และการพัฒนาระบบการใหบริการ เปนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานในหนวยงาน ใหมี
ความสะดวกและรวดเร็วตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การเผยแพรขอมูลขาวสารทําให
ผูรับบริการเขาถึงการบริการของรัฐอยางทั่วถึง   

    3.  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอท่ีมีระดับการมีสวน
รวมสูงสุด คือ โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  รองลงมาคือ มีการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน    และ 
โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ มีมีการรายงานและนํา
ผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
 
ตัวช้ีวัดท่ีเลือกตามแผนพัฒนา   
ตามยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2  พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ  
                               โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 
  โครงการจัดหาครุภัณฑใชในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน ประกอบดวย                     
โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน  เปนโครงการท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตใหกับโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เพ่ือไวใชใน
ราชการหรืองานสาธารณกุศลของชุมชน เพ่ือพัฒนาเครื่องดนตรีท่ีใชในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนใหไดมาตรฐาน
เพราะเปนโรงเรียนมัธยมระดับกลาง โรงเรียนในสังกัด  เพ่ิมศักยภาพใหกับนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถ
ของแตละคน องคกรจึงเปนแรงขับเคลื่อน ผลักดันใหกับเด็กๆ  ไดกาวไปอีกในระดับหนึ่งสรางสมาธิ ความรักความ
สามัคคีในโรงเรียนของตนเองหรือรอบนอก  และเปนการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได ผลจาก
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ติดตามฯ พบวา บุคลากร นักเรียน ในโรงเรียนมีความพึงพอใจเพราะมีความพรอมในวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการ
ฝกซอมหรือแสดง มีกําลังใจสามารถแสดงไดอยางเต็มท่ี ถาวัสดุอุปกรณพรอม ผลลัพธออกมาทําใหงานมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 
                โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีนั่งพักคอยชนิด 3 ท่ีนั่ง สถานีขนสงผูโดยสาร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดรับการถายโอนภารกิจสถานีขนสงผูโดยสาร มาอยูใน
ความดูแล รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เกาอีนั่งพักคอยชนิด  3 ท่ีนั่ง เปนครุภัณฑท่ีตอง
จัดหามารองรับผูโดยสารท่ีมารอข้ึนรถท่ีสถานีขนสงซ่ึงมีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก จะเห็นไดจากสถิติจํานวน
เท่ียวรถโดยสาร จํานวนคนท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนอยูในระดับมาก โดยเฉพาะในชวงเทศกาลจํานวนประชาชนท่ีใชรถโดยสารประจําทางมีจํานวนมาก  
ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จําเปนตองจัดหาเกาอ้ีนักคอยเพ่ืออํานวยความสะดวกไวสําหรับบริการ
ประชาชนท่ีมาใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร  สถานท่ีของสถานีขนสงจะตองมีสถานท่ีนั่งพักคอยเพ่ือท่ีจะเดินทาง
ตอไป 
 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งและเสริมสรางการมี 
                               สวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น 
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน  
เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน 26  
อําเภอ ประชุมเพ่ือทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ิน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด เชื่อมโยง
กับสภาวการณในปจจุบัน ในการวางนโยบายใหทองถ่ินนําไปปฏิบัติ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการประสาน แผนฯ  กับทองถ่ินอ่ืน ผู แทนหรือผูนําชุมชน ท่ีเปนตัวแทนของประชาชนเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงานในทุกข้ันตอนตั้งแตการจัดทําแผน การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจรับงาน รวมรับผลประโยชน
ตลอดจนไดรวมติดตามและประเมินผลฯ  สรางความรวดเร็ว แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในดานการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดวย   
  ผลจากการติดตามและประเมินผล  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  พบวา
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   เนื่องจากวาประชาชนไดเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการพัฒนา 
ตั้งแตการเสนอโครงการ  และยังเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ  จะไดใหความชวยเหลือประชาชน
ไดทันทีเวลา   เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของขาราชการ 
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในองคกร รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมความรูใหกับประชาชนเก่ียวกับ
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดานการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดวย  
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สรุปผลโดยรวม 
                การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะไดนําเสนอใน
ภาพรวมท้ังหมดท้ัง  6  ยุทธศาสตร ของการติดตามประเมินผล ดังนี้  
 
ตารางท่ี  33  ตารางการเปรียบเทียบการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  
                  พ.ศ. 2557 จากจํานวน ท้ังหมด 596 โครงการ งบประมาณ  1,568,861,720 บาท   
                  แยกออกเปนแตละยุทธศาสตร (ขอมูล 30 กันยายน  2557) 
 

 
ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงานของโครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 

การดําเนินงาน 
จํานวน
โครงการ 

รอยละ การเบิกจาย รอยละ 

1.การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 105 17.62 110,030,600  8.32 

อยูระหวางดําเนินการ 7 1.17 -  -  
ยังไมดําเนินการ - - - - 

2.การพัฒนาการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 42 7.05  130,757,235 9.88 
อยูระหวางดําเนินการ 7 1.17 - -  
ยังไมดําเนินการ - - - - 

3. การพัฒนาเมืองและ 
ชุมชน  
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 248 41.61  272,699,000 20.62 

อยูระหวางดําเนินการ 15 2.52 - -  
ยังไมดําเนินการ - - - - 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 21 3.52 90,366,325  6.83 

อยูระหวางดําเนินการ 6 1.01 -  - 
ยังไมดําเนินการ - - - - 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 83  13.93  85,858,675 6.49 

อยูระหวางดําเนินการ  8 1.34 - - 
ยังไมดําเนินการ -  - - - 

6. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ดําเนินการแลวเสร็จ 42 7.05  633,072,603 47.86 

อยูระหวางดําเนินการ 12 2.01 -  - 
ยังไมดําเนินการ - - - - 

รวม 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 541 90.77  1,322,784,438  100 

อยูระหวางดําเนินการ 55 9.23  -  - 

ยังไมดําเนินการ - - - - 
 

              

            ดําเนินการแลวเสร็จ     จํานวน     541   โครงการ   คิดเปนรอยละ  90.77  
    อยูระหวางดําเนินการ   จํานวน       55   โครงการ   คิดเปนรอยละ    9.23  
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  การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาฯ งบประมาณประจําป พ.ศ. 255 7  
โดยคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ   จํานวน  28  โครงการ( โครงการเงินอุดหนุนสวนราชการอ่ืนติดตามท้ังหมด 
128 โครงการ) จํานวนแบบสอบถามท่ีแจก  2,650  ชุด  จํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับคืน  2,420  ชุด  คิดเปนรอย
ละ 91.32  พบวา ประชากรกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน  1,407   คน คิดเปน
รอยละ 58.14  อายุระหวาง 41 – 50 ป มากท่ีสุด  จํานวน 770 คน คิดเปนรอยละ 31.83  เปนประชาชนท่ัวไป
มากท่ีสุด จํานวน  1,688  คน คิดเปนรอยละ 69.78  มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช.เทียบเทา  จํานวน  790  
คน คิดเปนรอยละ  32.66  มีอาชีพเกษตรกร จํานวน  740  คน คิดเปนรอยละ  30.59  มีรายไดไมเกิน  23,000 
บาท/ป  มากท่ีสุด  จํานวน  1,214  คน คิดเปนรอยละ 50.19  

             ตารางท่ี 34  สรุปผลโดยรวมแสดงระดับความพึงพอใจตอแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ในแตละยุทธศาสตร ท้ัง 6 ยุทธศาสตร โดยคิดคะแนนคาเฉลี่ย( x )แตละยุทธศาสตรซ่ึงกําหนด
เปน 5 ระดับ ความพึงพอใจ  ดังนี้     
       

 ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเฉลี่ย ( x ) 
(คะแนนเต็ม 5)  

ระดับความพึงพอใจตามแนวทางการพัฒนาของ 
อบจ.ขอนแกน 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 4.12      

2 การพัฒนาการศึกษา 4.00      
3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  4.12      
4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน 3.97      
5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
3.95      

6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี 3.92      
 รวมเฉล่ีย 4.01      

 

      

               จากตารางท่ี 34  ระดับความพึงพอใจตอแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแก น   
พบวา ความพึงพอใจมีความสอดคลองกัน ท้ัง 6  ยุทธศาสตรการพัฒนา คือ คาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ( x ) 4.01  (หรือคิดเปนรอยละ 80.20) ถาพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดาน
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ดาน การพัฒนาเมืองและชุมชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย    ( x ) 4.12 เทากัน  
รองลงมายุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาการศึกษา มีคาเฉลี่ย ( x ) 4.00  การพัฒนาเศรษฐกิจชุม มีคาเฉลี่ย ( x ) 3.97  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย  ( x ) 3.95  และการพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการท่ีดี  มีคาเฉลี่ย ( x ) 3.92   
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ตารางท่ี  35  สรุปผลคาเฉล่ีย รอยละ ระดับการมีสวนรวมตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน      
                จังหวัดขอนแกน ใน 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  ในประเด็น  
                คําถามท่ีกําหนดให แบงระดับการมีสวนรวมเปน 5 ระดับ ดังนี ้

ลําดับ 
ที่ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
โครงการ 

ระดับการมีสวนรวม คาเฉลี่ย (

x ) 
แปลผล 

มากที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. 

 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นตอ
การดําเนินงาน 

33.11 41.46 22.08 3.02 0.33 4.04 มาก 

2. 
 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรู
ขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 

26.33 45.93 23.69 3.72 0.33 3.94 มาก 

3. 

 มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

28.69 39.85 26.37 4.51 0.58 3.92 มาก 

4. 
มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

30.72 40.35 24.06 4.26 0.62 3.96 มาก 

5. 
มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

29.40 40.61 26.80 2.48 0.70 3.96 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 29.89 43.12 24.06 2.27 0.66 3.99 มาก 

7. 
โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชน
และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

32.78 40.84 23.73 2.40 0.25 4.04 มาก 

 รวมเฉลี่ย 30.15 43.18 24.39 3.23 0.49 3.96 มาก 
   

                  จากตารางท่ี 35 ผลการติดตามประเมินผลดานการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
โครงการ ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    ตามประเด็นคําถามท่ีกําหนด   พบวา 
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานโดยเฉลี่ยในภาพรวม อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย ( x ) 3.96  หรือคิดเปน   
รอยละ 79.20   ประเด็นคําถามท่ีมีสวนรวมมากท่ีสุด  คือ  มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม  และโครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว   มีคาเฉลี่ย   
( x ) 4.04 เทากัน รองลงมาโครงการนี้คุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ มีคาเฉลี่ย  ( x ) 3.99  และประเด็นคําถามท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ย ( x ) 3.92   
 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอ่ืนๆ 
       จากประเด็นคําถามท่ีสอบถามถึงความตองการพัฒนา วาประชาชนตองการพัฒนาในดานใดมากท่ีสุด 
โดยเรียงลําดับความตองการ 1 – 7  ดังนี้ 

1. การพัฒนาสังคม(แกไขปญหายาเสพติด/วัยรุนม่ัวสุม)   
2. การพัฒนาแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตวการเกษตร   
3. การสงเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี    
4. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน(ถนน, สะพาน)    
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การสงเสริมอาชีพ    
6. การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเท่ียว     
7. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
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             ขอเสนอแนะสรุปในภาพรวมของการติดตามประเมินผลท้ัง 6  ยุทธศาสตร เพ่ือเปนขอมูลใหกับ
ผูบริหารประกอบการตัดสินใจในการกําหนดและวางแผนพัฒนา หรือปรับปรุง ในการท่ีจะดําเนินการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนตอไป 
            สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร แผนพัฒนา ประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มีขอเสนอแนะดังนี้   
       1. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา   

            ในปงบประมาณ พ.ศ. 255 7  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนา  ตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 255 7 ครอบคลุม 6 ประเด็นยุทธศาสตร และไดนําไปปฏิบัติ
ตามแผนดําเนินการจํานวน  5 96  โครงการ  คิดเปนรอยละ 79.47 ของแผนพัฒนาฯ งบประมาณตามแผน
ดําเนินงานท้ังสิ้น 1,568,861,720 บาท    ดําเนินการเสร็จแลว  จํานวน  54 1  โครงการ  คิดเปนรอยละ 90.77   
อยูระหวางการดําเนินการ  55  โครงการ  คิดเปนรอยละ  9.23  จํานวนโครงการพัฒนาแตละยุทธศาสตรมาก
นอยไมเทากัน ข้ึนอยูกับ ความสําคัญ  เรงดวน  และความตองการของประชาชนเปนสําคัญ    

          1.1  ดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
           ประชาชนสวนใหญตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ควรจัดหาอาชีพเสริมโดยการฝกอบรมใหความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับครอบครัวไดการ 
ชวยเหลือสงเสริมผูพิการ ผูดอยโอกาสใหมีอาชีพใหไดรับโอกาสเทาเทียมกันทุกคน มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีข้ึน โดยการสงเสริมและสรางอาชีพท่ีม่ันคงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเองได ฝกอบรม
ใหความรู ดานอาชีพท่ีหลากหลาย ใหมีความพอเพียง และพ่ึงตนเองได ซ่ึงวิชาความรูท่ีไดรับสามารถนําไปตอยอด
อาชีพใหกับตนเองไดเปนอยางดีสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวไมเปนภาระตอสังคม และ
ชวยเหลือสงเสริมผูพิการ ผูดอยโอกาสใหมีอาชีพ ใหไดรับโอกาสเทาเทียมกันทุกคน มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีข้ึน และยังเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติดแพรระบาดในหมูวัยรุน  โดยการปลูกฝง  ใหความรู
พิษภัยจากยาเสพติด สรางความรักความอบอุนคนในครอบครัว  เปนสิ่งสําคัญในชีวิตท่ีปลูกฝงเยาวชนใหเปนคนดี
ของพอแมและเปนคนดีของประเทศชาติ มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน  การนี้องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ไดตั้งงบประมาณดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนไวเปนประจําทุกป  
                   1.2  ดานการพัฒนาการศึกษา 

 ประชากรสวนใหญตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พัฒนาดานการศึกษาสงเสริม
ทักษะเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความพรอมในดานการศึกษาการเรียนการสอนจังหวัดขอนแกน สงเสริม ความรู ให
เด็กไดมีโอกาสทางการศึกษาใหมากท่ีสุด  ตองการใหมีการอบรมภาษาในกลุมประเทศอาเชี่ยนในสถานศึกษาทุก
แหง  เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเตรียมความพรอมการ เรียนรู ในการสรางโอกาส ทางการศึกษา และสรางความ
เสมอภาคใหกับเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน สรางความมุงม่ันใหเด็กไดเดินตามแนวทางท่ีตนตองการ
ท้ังในและนอกระบบใหมีคุณภาพ และนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต  เรียนไปอยางมีเปาหมายท่ีตนเองตองการ เกิด
ทักษะ  เปนภูมิคุมกันทางสังคม  ในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมและเปนสุข  อีกท้ังเปนการสรางความรัก
ความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน และลดปญหาทางสังคมท่ีติดตามมา  สงผลใหสถาบันครอบครัวเขมแข็ง เปน
รากฐานการพัฒนาคนใหเปนทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศ  

         1.3  ดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 
         ประชาชนสวนใหญตองการพัฒนา   ระบบโครงขายการคมนาคมขนสง เชื่อมระหวางหมูบาน 

ตําบล และอําเภอ ท่ีไดมาตรฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีการกอสรางและปรับปรุงเสน ทาง
คมนาคม  เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหมีความเชื่อมโยงกับระบบขนสง อ่ืน ๆ ซ่ึงเปนความตองการของประชาชนอีกเปนจํานวน
มาก และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนเสนอแผนงานโครงการมาเพ่ือตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัด
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ขอนแกนพัฒนาใหเปนเมืองและชุมชน นาอยู   รองรับการเปนเมืองศูนยกลางการคา การบริการ การลงทุนของ
ภูมิภาค และประตูสูอินโดจีน   เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงในภูมิภาคนี้  ใหไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับ
บริการดานการคมนาคมท่ีท่ัวถึง สะดวก และปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีพรอมบริหารจัดการ
สถานีขนสงผูโดยสารแบบมีสวนรวม ใหประชาชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย ลดระยะเวลาในการเดินทางเปน
ปจจัยสําคัญในการสรางขีดความสามารถ   เพ่ิมประสิทธิภาพและความคลองตัวในการสัญจรไปมา  ดูแลพัฒนา
ระบบโครงขายการคมนาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนใหไดมาตรฐานท้ังในเขตเมืองและชุมชน  

         1.4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
          ประชากรสวนใหญตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดทําโครงการตอเนื่องอบรม

สงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชน    สามารถนําไปประกอบอาชีพ   สรางรายไดใหกับครอบครัว จัดทําอบรมเกษตร
ทฤษฎีใหมและเกษตรอินทรีย   สงเสริมกลุมชุมชนใหมีความเขมแข็ง ในผลิตภัณฑของชุมชน    ดานการจําหนาย
ผลิตภัณฑ ใหแพรหลายเปนท่ีรูจัก ตองการใหหนวยงานของรัฐชวยในการประชาสัมพันธ  เพ่ิมศักยภาพใหความรู
พัฒนาอาชีพท่ีหลากหลาย ใหกับชุมชนเพ่ือนําไปพัฒนาฝมือใหดีข้ึนสรางเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็ง สรางทุน
ทางสังคม มีความรักความสามัคคีในกลุม  ความเอ้ืออาทร  มีความสัมพันธอันดีในสังคมใหดีข้ึน  มีสวนรวมกันใน
กลุม โดยการรวมกลุมชวยคิดชวยทํา  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันสามารถนําไปตอยอดโครงการทําใหชุมชนเขมแข็ง
และสามารถแขงขัน ในตลาดได   โดยการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี   อยางครบวงจร  ตั้งแตการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ใหมีการรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแต 
ละชุมชน สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวได สรางรายไดกับชุมชนใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได 
ผานเครือขายการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนควบคูไปกับการพัฒนาชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได ชวยลด
รายจาย เพ่ิมรายได พรอมรองรับการเติบโตสูการเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค   

        1.5  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ประชากรสวนใหญตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  พัฒนาเพ่ือเพ่ิมความอุดม

สมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากลายทางชีวภาพ  อนุรักษและฟนฟูปาใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว มี
การขยายเครือขายการอนุรักษปาใหแพรหลายในชุมชน ปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตใจรักปาหวงแหนพ้ืนท่ีปาไมใหมีการ
บุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน  สรางความตระหนักในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม เพ่ือความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยชมุชนมีสวนรวมในการบริหารจดัการและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
ใหสามารถปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง   ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําไมใหมีสภาพตื้นเขินเพ่ือรองรับน้ํา
ในชวงฤดูฝน ใชเปนท่ีเก็บกักน้ําไวใชอุปโภค บริโภค หรือไวทําการเกษตร ขุดสระน้ําขนาดเล็กใหกับเกษตรกรเก็บ
กักน้ําในไรนา ใหพอเพียงตอความตองการใชประโยชนจากน้ําเพ่ือการเกษตร และใชประโยชนอ่ืนๆ ท้ังนี้ ใหมีสวน
รวมทุกภาคสวน 
                   1.6  ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
                    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
โครงการ ใหเปนองคกรท่ีมีขีดความสามารถ มีระบบบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีความพรอมและสามารถในการ
เรียนรู  คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ  สามารถใหบริการสาธารณะท่ี
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยยึดหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ในสวนของการใหบริการ เปดโอกาสใหประชาชน
ไดเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ  เชน  ในการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารตองการใหจัดบุคลากรท่ี
เสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศท่ีเปนสากล  มาประจําท่ีหองประชาสัมพันธ  เพ่ือจะไดใหขอมูลแกนักทองเท่ียว
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ชาวตางชาติท่ีใชบริการรถโดยสารประจําทาง  เสนอความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นในทุกดาน เปดโอกาสให
ประชาชนรวมเปนคณะกรรมการตางๆ  เชนเปนกรรมการจัดซ้ือ จัดจาง กรรมการจัดทําแผนฯ กรรมการติดตาม
ประเมินผลฯลฯ การรับทราบปญหาของประชาชนโดยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกน เพ่ือหาทางแกไข  มีชองทางรับทราบปญหาจากตูรับฟงความคิดเห็น จากแบบสอบถาม และทางเว็ปไซต
ของหนวยงาน  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 

2. ประเด็นจากการตรวจติตามและประเมินผล 
           ในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557   มีประเด็นขอเสนอแนะดังนี้ 
 

           2.1  ปญหาและอุปสรรค 
                 2.1.1  งานตรวจติดตามและประเมินผล ตองกระทําภายใตเง่ือนไขระยะเวลากําหนด

ภายหลังการดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จในปงบประมาณ พรอมท้ังสรุปรายงานผลใหผูบริหารและประชาชน
ทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป จํานวนโครงการท่ีทําการสุมติดตาม กระจายในทุกอําเภอในจังหวัดขอนแกน
และมีจํานวนมาก ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลตางๆ ในแตละยุทธศาสตรตองใชเวลาพรอมจัดทําเอกสารรายงานการ
ตรวจติดตามใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด (กันยายน) 

                  2.1.2  จากการแจกแบบสอบถามประชาชนบคุคลท่ัวไป แบบสอบถามไดรับกลับมามี
ความลาชาและไมครบถวนตามโครงสราง ใชเวลาคัดแยกแบบสอบถาม  ทําใหการวิเคราะหขอมูลเกิดความลาชา
ไปดวย 

          2.2  ขอเสนอแนะแนวทางแกไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
                2.2.1 การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ใหคณะทํางานแจกแบบสอบถามไดหากโครงการใดดําเนินการแลวเสร็จ  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง แลว
นําเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ 

                2.2.2 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและมีความนาเชื่อถือมากท่ีสุด ควรขอความรวมมือพรอม
แตงตั้ง ชางควบคุมงานประจําอําเภอ เปนคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รวม ดวย เม่ือ
ดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จ ควรแจกแบบสอบถามโครงการทันที  เพราะประชาชนผูใชบริการหรือผูรับ
ประโยชนจากโครงการมีสวนรวมรับทราบและรูเห็นข้ันตอนการดําเนินงานตามโครงการ 
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.2557 
 

          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแผน โดยนําขอมูลทําการวิเคราะห ตรวจสอบความกาวหนาและความสัมฤทธิ์ผล
ของการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ วาสอดคลองกับการใชทรัพยากร ในดานความคุมคา ประโยชนสูงสุดท่ี
ไดรับ โดยใชการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและเชื่อถือได นําไปสูการประกอบการพิจารณาการตัดสินใจของ
ผูบริหารองคกร สําหรับการบริหารงานตอไป 
       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนการประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมีประสิทธิภาพท้ังในดานการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามกรอบ แนวทาง ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ประจําป พ.ศ. 2557    
                  การประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
ในกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามกรอบ แนวทางท่ีได
กําหนด พบปญหา/ อุปสรรค ในระหวางการดําเนินงาน  พรอมขอเสนอแนะเพ่ือไดปรับปรุงการดําเนินงานการ
ติดตามและประเมินผลในปตอไป  ดังนี้ 
 
                        การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
 

ปญหา/อุปสรรค 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน  
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548   กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปใหแลว
เสร็จภายในเดอืนมิถุนายน กอนงบประมาณรายจายประจําปสําหรับนําไปเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปของ อปท.  แตเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย  แจงแนวทางและหลักเกณฑการประสานแผนลาชา 
ทําใหการประสานแผนกับ อปท. เหลือระยะเวลานอย สงผลให อปท. จัดสงโครงการท่ีเกินศักยภาพเพ่ือขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณใหกับ อบจ.ลาชา 
  2. การจัดสงบัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาบางอําเภอไมไดจัดลําดับความสําคัญ ไมระบุรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ใหชัดเจนไมมี
โครงการ/แบบแปลน แผนผังท่ีชัดเจน และเปนไปดวยความลาชา ไมถูกตองตามรูปแบบท่ีกําหนด 
  3. โครงการท่ีเกินศักยภาพท่ีผานการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอท่ีจัดสงมาเพ่ือนํามา
บรรจุไวในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีจํานวนมาก  แตองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน มีงบประมาณจํากัด  จึงไมสามารถจัดสรรงบประมาณไดหมด และบางครั้งมีการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปยังหนวยงานอ่ืนดวย  ซ่ึงอาจทําใหมีความซํ้าซอนและตองยกเลิก/เปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ
ดังกลาว 
  4. ไมมีระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสําหรับใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงจะตองรอหนังสือแจงซักซอมแนวทางในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปฯ ซ่ึง
บางครั้งแจงมาลาชาทําใหมีผลตอการจัดทําแผนพัฒนาสามปของทองถ่ิน 
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แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  1.ควรมีการปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินฯ 
พ.ศ.2548 โดยกําหนดหวงระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดใหแลวเสร็จไมพรอม
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
  2. ควรมีการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ท่ีเกินศักยภาพและระบุรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการใหมีความชัดเจนและมีการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในเขต
อําเภอ 
  3. การจัดสงบัญชีโครงการ ท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  ตองจัดสง
แผนงาน/โครงการพรอมแบบแปลน แผนผังท่ีชัดเจน มีรายละเอียดถูกตองครบถวนตามรูปแบบท่ีกําหนด 
  4. การประสานแผนพัฒนาทองถ่ินควรปฏิบัติใหเปนไปตามปฏิทินท่ีไดกําหนดไวเพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตอไป 
  5. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอควรมีการพิจารณาจัดสงแผนงานโครง  
การท่ีเปนความตองการเรงดวนของประชาชนในพ้ืนท่ี   หากมีการขอสนับสนุนงบประมาณไปยังหนวยงานอ่ืนแลว 
ก็ไมควรจัดสงแผนงาน/โครงการดังกลาวมาเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
อีก เพ่ือจะไดไมเกิดปญหาการจัดสรรงบประมาณท่ีซํ้าซอน 
  6. กระทรวงมหาดไทยควรมีการประกาศใชระเบียบเก่ียวกับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินให
แลวเสร็จ  และมีหนังสือแจงแนวทางในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปฯ   ท่ีรวดเร็วและชัดเจนกอนท่ีมี
การเริ่มดําเนินการ การจัดทําแผนพัฒนาสามปฯ   เพ่ือใหสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกตองและ
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

                    การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

ปญหา/อุปสรรค 
  1. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามท่ีแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และเปนนโยบายท่ีมุงเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ     หากมีการตั้งงบประมาณท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัด  พึงกระทําได หรือเปนภารกิจ ท่ีมีความซํ้าซอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดทํางบประมาณจะตองชี้แจงเหตุผล  วิเคราะหงบประมาณใหอยูใน
ภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือเสนอผูบริหารฯ ประกอบการพิจารณา  
  2. การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จะตองพิจารณาและคํานึงถึงสถานะทางการ
คลังเปนสําคัญ  วามีความม่ันคงเพียงพอท่ีจะตั้งประมาณการรายรับเพ่ือรองรับการจัดทํางบประมาณรายจายฯ  
ไดในปนั้นๆ  ซ่ึงขณะนี้รูปแบบการปกครองทองถ่ิน  ทําใหเกิดปญหาการจัดสรรสัดสวนภาษีหรือรายไดของรัฐและ
การกําหนดอํานาจหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด  ก็มีการทับซอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืน  
สงผลกระทบถึงรายไดในสวนท่ีนาจะเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดในการพัฒนาทองถ่ิน 
  3. การจัดสรรงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไมสามารถจัดสรร
งบประมาณใหมีสัดสวนท่ีใกลเคียงกันในแตละยุทธศาสตร  เนื่องจากขอจํากัดดานสถานะทางการคลังและสวนหนึ่ง
เปนความตองการของประชาชนดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนอันดับแรกของแตละพ้ืนท่ี 
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  4. การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรท่ีมีหนาท่ีใน
การควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  ตรวจสอบไดจากทุกภาคสวน  คือ ผูวาราชการ
จังหวัด และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหนวยงานในการกํากับดูแลการจัดทํางบประมาณรายจายฯ  
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ   
  5. มีการโอนเงินงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ  หลายครั้ง 
เนื่องจากงบประมาณไมมีการตรวจสอบ ควบคุมอยางเขมงวดและมีการตั้งจายรายการใหมจํานวนหลายรายการ  
เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/ผูบริหาร   ซ่ึงไมไดตั้งงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการไว  จึงมีการโอนงบประมาณจากโครงการอ่ืนๆ มาดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งจายเปนรายการใหม 
 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  1. การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ควรคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของ
องคการบริหารสวนจังหวัด  ท่ีพึงกระทําได และศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนดหรือสั่งการมาในแตละป  เพ่ือจะไดสอดคลองกับนโยบายท่ีมุงพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ 
  2.ควรจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมภารกิจตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
โดยใหมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนทุกป มีการกระจายงบประมาณใหมีความใกลเคียงกันทุกยุทธศาสตร  
  3. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ควรเรงดําเนินการสํารวจและจัดทํารายละเอียดแบบ
แปลนพรอมประมาณราคาคากอสรางใหแลวเสร็จกอนท่ีจะ มีการนําเสนอรางขอบัญญัติตอสภาฯ  เนื่องจากสวน
ราชการท่ีเก่ียวของตองทราบเก่ียวกับระเบียบฯ วาดวยวิธีการงบประมาณฯ  ซ่ึงเปนสวนท่ีเชื่อมโยงในการทํางาน
รวมกัน 
  4. สําหรับการตั้งจายเปนรายการใหม  ควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบและคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังขององคกรเปนสําคัญ  เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการอ่ืนท่ีไดจัดสรรงบประ  
มาณไวกอนแลว 
 

                 การใชจายงบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

ปญหา/อุปสรรค 
  1. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   มีรายไดมาจากการจัดเก็บเอง และรายไดท่ีมาจากเงิน
อุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดรับเงินอุดหนุนท่ี
รัฐบาลจัดสรรใหไมครบตามจํานวนท่ีไดตั้งประมาณการไว ทําใหมีผลกระทบตอการบริหารการใชจายงบประมาณ
ประจาํป พ.ศ.2556  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนอยางมาก 
  2. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีเงินสะสมประจําป  เพ่ือเปนเงินทุนสํารองสะสมสําหรับ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   โดยในระหวางปไดนําเงินทุนสํารองท่ีมีอยูมาจายขาดเงิน
สะสม  ซ่ึงตามระเบียบฯ  เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  และเปนอํานาจของสภาทองถ่ินในการพิจารณาอนุมัติ
ตามความจําเปน  ในสวนนี้ก็สงผลกระทบตอสถานะทางการเงินการคลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
เชนกัน 
  3. การใชจายเงินงบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีหลายโครงการ
ท่ีดําเนินการไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน     และแผนการใชจายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
สงผลกระทบตอการบริหารโครงการ  ไมเปนไปตามท่ีไดกําหนดเปาหมายเพ่ือดําเนินการ กอน-หลัง ท่ีไดกําหนดไว
ใหมีความสอดคลองกับประมาณการรายรับในแตละไตรมาส 
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แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  1. ควรมีแนวทางหรือมาตรการในการรองรับในกรณีท่ีรายได ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีไดตั้งประมาณการรายรับไว  เชน จัดหาแหลงท่ีมาของรายไดเพ่ิมข้ึน เรงรัด
การจัดเก็บรายไดท่ีมีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีวางไว 
  2. ควรมีการตรวจสอบ และมีความรอบครอบในการใชจายเงินงบประมาณในสวนท่ีเปนเงินทุน
สํารอง ตองดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  
  3. ควรดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เพ่ือลดผลกระทบตอสถานะทางการคลัง 
 
           การประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

ปญหา/อุปสรรค 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประกอบดวยแผนงาน
โครงการ ท่ีมาจากการเสนอผานทางผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปน ผูแทนของประชาชนในพ้ืนท่ี การประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ และมาจากเวที
ประชาคม การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี สวนหนึ่ง  ซ่ึงบางพ้ืนท่ีแผนงาน/โครงการไมไดมาจากการ
ทําเวทีประชาคมหรือแผนชุมชน  อาจทําใหไมตรงกับความตองการของประชาชนอยูบาง  ทําใหไมสามารถแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในบางพ้ืนท่ีไดตรงตามความตองการ 
 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  แผนงาน/โครงการ  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ควรมา
จากความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี  โดยผานกระบวนการประชาพิจารณ หรือจากเสนอความคิดเห็น
ของเวทีประชาคมแตละพ้ืนท่ี  ซ่ึงเปนความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินงานโครงการโดยตรง 
 

              การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

ปญหา/อุปสรรค 
  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พิจารณา
แผนงาน/โครงการ   จากแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มาจัดสรรงบประมาณ   ซ่ึง
การจัดสรรงบประมาณเปนไปตามสัดสวนความจําเปนของกิจกรรม/โครงการท่ีตองนําไปสูการปฏิบัติในการจัดทํา
งบประมาณ  ชุมชนมีสวนรวมในการเสนอขอโครงการเพ่ือของบประมาณในระดับปานกลาง อาจจะมาจากความ
ไมเขาใจในเรื่องของวิธีการงบประมาณ 
 
 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ   โดยชุมชนสามารถเสนอ
แผนงาน/โครงการ  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ผานมาทางผูมี
สวนเก่ียวของกับการพิจารณางบประมาณ  เชน สภาทองถ่ิน องคกรภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ เครือขาย
ประชาชนในจังหวัดขอนแกน 
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บทที่  5  สรุปการติดตามและประเมินผล 

                               การมีสวนรวมในกระบวนการติดตามและประเมินผล 
 

ปญหา/อุปสรรค 
  1.การติดตามแผนงาน/โครงการ  จากภาคประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการนอยมาก  จะมีเฉพาะประชาชนท่ีไดรับผลกระทบตอการดําเนินงานตามโครงการนั้นๆ  โดย
แสดงความคิดเห็นผานทางแบบสอบถามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ  
  2.การประเมินผลแผนงาน/โครงการ  ภาคประชาชนยังใหความสําคัญและใหความรวมมือในการ
แสดงความคิดเห็นในสัดสวนท่ีนอยเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนประชาชนในแตละพ้ืนท่ี 
 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  ควรมีการประชาสัมพันธหรือชี้แจงถึงความสําคัญตอการมีบทบาทการมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การดําเนินงานโครงการตางๆ  โดยการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/ผานทางแบบสอบถาม
ตางๆ หรือแสดงความคิดเห็นผานทางเวปไซด ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    เพ่ือสามารถตอบขอ
สงสัย/ขอซักถาม  แจงความคืบหนาของแผนงาน/โครงการ ของประชาชนไดและองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ไดนําขอมูลไปปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตอไป 
                 การมีสวนรวมเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

ปญหา/อุปสรรค 
  การดําเนินงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประชาชนสวนใหญยังไมมีความ
สนใจตอการดําเนินงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    อาจจะมาจากความไมเขาใจใน
กระบวนการดําเนินงาน หรือไมเขาใจในบทบาท/ความสําคัญของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือไมมี
ผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินชีวิตของประชาชน 
 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงบทบาท หนาท่ีของสภาทองถ่ิน มีการเชิญชวนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสภาทองถ่ินใหมากข้ึน มีการเผยแพร ใหประชาชนไดรับทราบ  ใน
กรณีท่ีมีการประชุมสภาทองถ่ิน  เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบถึงความสําคัญของสภาทองถ่ินท่ีมีสวนเก่ียวของกับ
การพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จะเปนประโยชน
สําหรับการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หากไดนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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                  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กองแผนและงบประมาณ โดยฝายตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ประจําป พ.ศ. 255 7  เพ่ือทราบความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ และประเมินผลการพัฒนาในแตละ
ยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนวัตถุประสงคท่ีกําหนดพบวา 

        ในปงบประมาณ พ.ศ. 255 7  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนา  ตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 255 7  ครอบคลุม 6 ประเด็นยุทธศาสตร และไดนําไปปฏิบัติ
ตามแผนดําเนินงาน จํานวน  5 96   โครงการ  คิดเปนรอยละ  79.46  งบประมาณท้ังสิ้น 1, 568,861,720 บาท 
ดําเนินการแลว เสรจ็  จํานวน  54 1  โครงการ คิดเปนรอยละ  90.77  จํานวนโครงการพัฒนาแตละยุทธศาสตร
มากนอยไมเทากัน ข้ึนอยูกับความสําคัญ   เรงดวน และความตองการของประชาชนเปนสําคัญ   จํานวนประชาชน
ท่ีตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น จํานวน  2,420 ชุด จากแบบสอบ  ถามท้ังหมด  2, 650 ชุด  คิดเปนรอยละ   91.32  
วิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   พบวา ประชากรกลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามเปนเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน  1,407 คน คิดเปนรอยละ 58.14  อายุระหวาง 41 – 50 ป มากท่ีสุด  
จํานวน 770 คน คิดเปนรอยละ 31.83  เปนประชาชนท่ัวไปมากท่ีสุด จํานวน  1,688  คน คิดเปนรอยละ 69.78  
มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช.เทียบเทา  จํานวน  790  คน คิดเปนรอยละ  32.66  มีอาชีพเกษตรก กรรม 
จํานวน  740  คน คิดเปนรอยละ  30.59  มีรายไดไมเกิน  23,000 บาท/ป  มากท่ีสุด  จํานวน  1,214  คน คิด
เปนรอยละ 50.19  

                   โดยการสุมประเมินผลในดานความพึงพอใจ และการมีสวนรวมของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  รวม  6 ยุทธศาสตร  กําหนดความพึงพอใจ ไว  5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  โดยผลจากการติดตามฯ  พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ย  4.01  หรือคิดเปนรอยละ 80.20  และการมีสวนรวมของประชาชนในภาพรวมอยูในระดบั
มาก  มีคาเฉลี่ย  3. 96 หรือคิดเปนรอยละ 79.20   โดยดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาเมืองและชุมชน มีคาเฉลี่ย 4.12 รองลงมาไดแก  ดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม มีคาเฉลี่ย 4.12 การ
พัฒนาการศึกษา มีคาเฉลี่ย  4.00  การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.97 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย 3.95  และ การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี มีคาเฉลี่ย 3.92  ซ่ึง
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินงานครอบคลุมทุกยุทธศาสตร เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคขององคกรท่ีกําหนดไว 
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    ขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร             
การพัฒนาท้ัง  6  ยุทธศาสตร  ประชากรสวนใหญมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

          1. ดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

                    ประชาชนสวนใหญตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ควรจัดหาอาชีพเสริมโดยการฝกอบรมใหความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับครอบครัวไดการ 

ชวยเหลือสงเสริมผูพิการ  ผูดอยโอกาสใหมีอาชีพใหไดรับโอกาสเทาเทียมกันทุกคน มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนดีข้ึน โดยการสงเสริมและสรางอาชีพท่ีม่ันคงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเองได ฝกอบรม

ใหความรู ดานอาชีพท่ีหลากหลาย ใหมีความพอเพียง และพ่ึงตนเองได ซ่ึงวิชาความรูท่ีไดรับสามารถนําไปตอยอด

อาชีพใหกับตนเองไดเปนอยางดีสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวไมเปนภาระตอสังคม และ

ชวยเหลือสงเสริมผูพิการ ผูดอยโอกาสใหมีอาชีพ ใหไดรับโอกาสเทาเทียมกันทุกคน มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนดีข้ึน และยังเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติดแพรระบาดในหมูวัยรุน โดยการปลูกฝง ใหความรู

พิษภัยจากยาเสพติด สรางความรักความอบอุนคนในครอบครัว  เปนสิ่งสําคัญในชีวิตท่ีปลูกฝงเยาวชนใหเปนคนดี 

ของพอแมและเปนคนดีของประเทศชาติมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน  ซ่ึงไดตั้งงบประมาณดูแลคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนไวเปนประจําทุกป  

                    2.  ดานการพัฒนาการศึกษา 

         ประชากรสวนใหญตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    พัฒนาดานการศึกษาสงเสริม

ทักษะเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความพรอมในดานการศึกษาการเรียนการสอนจังหวัดขอนแกน สงเสริมความรู ให

เด็กไดมีโอกาสทางการศึกษาใหมากท่ีสุด   ตองการใหมีการอบรมภาษาในกลุมประเทศอาเซ่ียนในสถานศึกษาทุก

แหง  เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กๆ   ไดเตรียมความพรอมการเรียนรู    ในการสรางโอกาสทางการศึกษาและสรางความ

เสมอภาคใหกับเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน   สรางความมุงม่ันใหเด็กไดเดินตามแนวทางท่ีตนตองการ

ท้ังในและนอกระบบใหมีคุณภาพ    และนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต    เรียนไปอยางมีเปาหมายท่ีตนเองตองการ   

เกิดทักษะ  เปนภูมิคุมกันทางสังคม ในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมและเปนสุข  อีกท้ังเปนการสรางความรัก

ความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน และลดปญหาทางสังคมท่ีติดตามมา สงผลใหสถาบันครอบครัวเขมแข็ง เปน

รากฐานการพัฒนาคนใหเปนทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศ  

         3.  ดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 

                   ประชาชนสวนใหญตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พัฒนาระบบโครงขายการ

คมนาคมขนสง   เชื่อมระหวางหมูบาน  ตําบล และอําเภอ ท่ีไดมาตรฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     

มีการกอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคม    เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหมีความเชื่อมโยงกับระบบขนสงอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนความ

ตองการของประชาชนอีกเปนจํานวนมาก     และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนเสนอแผนงานโครงการมา เพ่ือ

ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนาใหเปนเมืองและชุมชนนาอยู รองรับการเปนเมืองศูนยกลาง

การคา การบริการ การลงทุนของภูมิภาค  และประตูสูอินโดจีน   เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงในภูมิภาคนี้    

ใหไดมาตรฐาน   ประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมท่ีท่ัวถึง สะดวก   และปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค 
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สาธารณูปการท่ีพรอมบริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารแบบมีสวนรวม ใหประชาชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย 

ลดระยะเวลาในการเดินทางเปนปจจัยสําคัญในการสรางขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพและความคลองตัวใน

การสัญจรไปมา ดูแลพัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนใหไดมาตรฐานท้ังในเขตเมืองและ

ชุมชน  

         4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

                    ประชากรสวนใหญตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดทําโครงการตอเนื่องอบรม

สงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชน   สามารถนําไปประกอบอาชีพ   สรางรายไดใหกับครอบครัว จัดทําอบรมเกษตร

ทฤษฎีใหมและเกษตรอินทรีย   สงเสริมกลุมชุมชนใหมีความเขมแข็ง ในผลิตภัณฑของชุมชน   ดานการจําหนาย

ผลิตภัณฑ ใหแพรหลายเปนท่ีรูจัก ตองการใหหนวยงานของรัฐชวยในการประชาสัมพันธ  เพ่ิมศักยภาพใหความรู

พัฒนาอาชีพท่ีหลากหลาย ใหกับชุมชนเพ่ือนําไปพัฒนาฝมือใหดีข้ึนสรางเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็ง สรางทุน

ทางสังคม มีความรักความสามัคคีในกลุม  ความเอ้ืออาทร  มีความสัมพันธอันดีในสังคมใหดีข้ึน  มีสวนรวมกันใน

กลุม โดยการรวมกลุมชวยคิดชวยทํา  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันสามารถนําไปตอยอดโครงการทําใหชุมชนเขมแข็ง

และสามารถแขงขันในตลาดได   โดยการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี  อยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต 

การแปรรูป และการตลาด ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ใหมีการรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแต 

ละชุมชน สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวได สรางรายไดกับชุมชนใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได 

ผานเครือขายการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนควบคูไปกับการพัฒนาชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได ชวยลด

รายจาย เพ่ิมรายได พรอมรองรับการเติบโตสูการเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค   

         5.  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

                    ประชากรสวนใหญตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   พัฒนาเพ่ือเพ่ิมความอุดม

สมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากลายทางชีวภาพ    อนุรักษและฟนฟูปาใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว มี

การขยายเครือขายการอนุรักษปาใหแพรหลายในชุมชน ปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตใจรักปาหวงแหนพ้ืนท่ีปาใหมีการ

บุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน  สรางความตระหนักในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม เพ่ือความอุดมสมบูรณ

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ใหสามารถ

ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําไมใหมีสภาพตื้นเขินเพ่ือรองรับน้ําในชวงฤดูฝน 

ใชเปนท่ีเก็บกักน้ําไวใชอุปโภค บริโภค หรือไวทําการเกษตร ขุดสระน้ําขนาดเล็กใหกับเกษตรกรเก็บกักน้ําในไรนา 

ใหพอเพียงตอความตองการใชประโยชนจากน้ําเพ่ือการเกษตรและใชประโยชนอ่ืนๆท้ังนี้ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน  

                   6.  ดานการบริหารจัดการท่ีดี 

                    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน

โครงการ ใหเปนองคกรท่ีมีขีดความสามารถ มีระบบบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีความพรอมและสามารถในการ

เรียนรู  คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ  สามารถใหบริการสาธารณะท่ี

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยยึด

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557   
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หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการ 

มีสวนรวมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ในสวนของการใหบริการ   เปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ  เชน ในการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารตองการใหจัดบุคลากรท่ีเกงดาน

ภาษามาประจําท่ีหองประชาสัมพันธ  เพ่ือจะไดใหขอมูลแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีใชบริการรถโดยสารประจํา

ทาง  เสนอความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นในทุกดาน เปดโอกาสใหประชาชนรวมเปนคณะกรรมการตางๆ   เชน

เปนกรรมการจัดซ้ือ จัดจาง  กรรมการจัดทําแผนฯ   กรรมการติดตามประเมินผลฯลฯ   การรับทราบปญหาของ

ประชาชนโดยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน เพ่ือหาทางแกไข  มีชองทางรับทราบ

ปญหาจากตูรับฟงความคิดเห็น จากแบบสอบถาม และทางเว็ปไซตของหนวยงาน  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยใหผูรับ 

บริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

                  2. ประเด็นจากการตรวจติตามและประเมินผล 

                   ในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557   มีประเด็นขอเสนอแนะดังนี้ 

       2.1  ปญหาและอุปสรรค 
                       2.1.1  งานตรวจติดตามและประเมินผล   ตองกระทําภายใตเง่ือนไขระยะเวลากําหนดภายหลัง
การดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จในปงบประมาณ     พรอมท้ังสรุปรายงานผลใหผูบริหารและประชาชนทราบ 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป จํานวนโครงการท่ีทําการสุมติดตาม  กระจายในทุกอําเภอในจังหวัดขอนแกนและมี
จํานวนมาก ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลตางๆ   ในแตละยุทธศาสตรตองใชเวลาพรอมจัดทําเอกสารรายงานการตรวจ
ติดตามใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด (กันยายน) 
                      2.1.2  จากการแจกแบบสอบถามประชาชนบคุคลท่ัวไป  แบบสอบถามไดรับกลับมามีความ
ลาชาและไมครบถวนตามโครงสราง ใชเวลาคัดแยกแบบสอบถาม  ทําใหการวิเคราะหขอมูลเกิดความลาชาไปดวย  

        2.2  ขอเสนอแนะแนวทางแกไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
                     2.2.1 การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ใหคณะทํางานแจกแบบสอบถามไดหากโครงการใดดําเนินการแลวเสร็จ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง   แลวนําเรียนท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ 
                     2.2.2 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและมีความนาเชื่อถือมากท่ีสุด ควรขอความรวมมือพรอมแตงตั้ง 
ชางควบคุมงานประจําอําเภอเปนคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รวมดวย  เม่ือดําเนินงานตาม
โครง การแลวเสร็จควรแจกแบบสอบถามโครงการทันที  เพราะประชาชนผูใชบริการหรือผูรับประโยชนจาก
โครงการมีสวนรวมรับทราบและรูเห็นข้ันตอนการดําเนินงานตามโครงการ 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557   
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           พัทยา : สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน สํานักบริหารราชการสวนทองถ่ินกรมการปกครอง 2544 
กระทรวงมหาดไทย : ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ, 2548     
   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน , 2547 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน: คูมือการติดตามและ 
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กรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน  คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
           แผนพัฒนาสามป  แผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล : สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  
           สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรุงเทพฯ 
           ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,  2546 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน คูมือประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน : 
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องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 5 ป(พ.ศ.2555 -2560):  

  กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ,  2555 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน : ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจาย 
           ประจําป 2557    
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            กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน, 2556 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน:  แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ฝายนโยบายและแผน          
            กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน, 2556 
 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 255 6  

กองแผนและงบประมาณ องคการบรหิารสวนจังหวดัขอนแกน 2556 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   www. kkpao.go.th 
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     จัดอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                          

                                            จัดการเรียนการสอนดานนวัตกรรม หองเรียนหุนยนตอัจฉริยะ 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

      
 

                                               กอสรางทอเหลี่ยม / กอสรางถนนน้ําลนผาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                          

 
  
 

                                                           โครงการ กอสรางถนนลาดยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 

                                                             โครงการสรางถนนลูกรัง  

 



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
      

                               โครงการสงเสริมการทองเท่ียวหมูบานงูจงอาง  

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
                                                    
                        โครงการ  1 หมูบาน 1 เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อ.มัญจาคีรี) 



                   5. ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
              

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 

                     โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา(ฝายหินท้ิง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            โครงการกอสรางพนังกั้นน้ํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                                                          

                                                                       โครงการขุดลอกลําหวย 



                                 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

การประชุมคณะกรรมการฯ ในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสัมมนาฯ  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

การสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
                                                  คณะท่ีปรึกษา 
1.  ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
2. นายสิทธิกูล  ภูคําวงศ   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
3. นางวัชราภรณ  ผองใส   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
4. นายวัฒนา  ชางเหลา   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
2.  นางสุมาลี  ฐานวิเศษ   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
3.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
4.  นางสาวนงลักษณ  รัตนจันทร           รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
5.  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ              รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  

 1. นายอดุลย   คามดิษฐ         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ประธานกรรมการ  
 2. นายเดชคํารณ  สิงคลีบุตร    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    กรรมการ  
 3. นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

4. นายบรรเลง  ศรีภา         ผูแทนประชาคมทองถ่ิน         กรรมการ  
      5. นายบุญมา  นามวงษา         ผูแทนประชาคมทองถ่ิน         กรรมการ  
         3. ทองถ่ินจังหวัดขอนแกน            กรรมการ  

4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน                     กรรมการ 
5. นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     กรรมการ  

                  -ปริญญาโท   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
6. รองศาสตราจารย วิไลวัจส  กฤษณะภูติ  ผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  
     ขาราชการบํานาญ 
        -ปริญญาตร ี สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
        -ปริญญาตรี  สาขาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
        -ปริญญาโท  สาขาสังคมวิทยามหาบัณฑิต(สังคมสงเคราะห) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

         7. นายประยุทธ  ชาญนุวงศ               ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
                     ขาราชการบํานาญ 
                    -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
                    -ปริญญาตรี   สาขาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 7. นายเพ็ชร    มูลปอม      ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ            กรรมการ  
         -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
         -ปริญญาโท   ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตรการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช                    
                       วิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
 
 
 
 



 
คณะทํางาน 

 
1. นายประเสรฐิ  ชมนาวัง นักบริหารงานนโยบายและแผน 7                          คณะทํางาน  

                   -ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต      วิทยาลัยครูเลย 
                   -ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยขอนแกน 
           2. นางนวลมณี เหลากุนทา  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7ว                         คณะทํางาน  
                  -ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                  -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  
                                มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
           3. นางพวงเพชร  เมืองสนธิ์         นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว                               คณะทํางาน  
         -ปริญญาโท    สาธารณสุขศาสตร        มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
            4. นายอภิเดช สุระมณี  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว             คณะทํางาน  
                   -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการท่ัวไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
                -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร   
                               มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
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