


  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

      

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

                 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด  6  การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ขอ 28 และ 29  กําหนดให

ผูบรหิารทองถิ่นแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหมอีํานาจในการตดิตาม

และประเมนิผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นที่ไดจากการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา

ตอผูบรหิารทองถิ่น เพื่อใหผูหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศ

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 

ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป 

 การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558  มโีครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน  

680  โครงการ นํามาจัดทําขอบัญญัต ิ 619  โครงการ คดิเปนรอยละ 91.02  และจากขอมูล  ณ วันที่ 30 

พฤศจกิายน 2558 มโีครงการที่มกีารลงนามในสัญญาจาง  570  โครงการ  คดิเปนรอยละ  92.08  

เบกิจายงบประมาณ จํานวน  517 โครงการ  คดิเปนรอยละ 83.52 และโครงการที่อยูระหวางดําเนนิการ

ยังไมเบกิจาย จํานวน 49  โครงการ  คดิเปนรอยละ  7.91   โดยมวีัตถปุระสงคการตดิตามฯ   คอืการวัด

ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน และการ

วัดระดับการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการโครงการ ขององคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกน ทัง้ 6  ยุทธศาสตร สรุปดังนี้    

                จากการประเมนิระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจําปงบประมาณ 2558  ผลการประเมนิจากระดับคะแนนเต็ม 5

เรยีงลําดับความพงึพอใจของประชาชนจากมากไปหานอย ในแตละยุทธศาสตร คอื   1)ยุทธศาสตรดาน

การศกึษา ผลการประเมนิอยูในระดับมากที่สุด  ระดับคะแนน 4.34  2 ) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม ผลการประเมนิอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3.87  3) ยุทธศาสตรดานการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ผลการประเมนิอยูในระดับมาก  ระดับคะแนน 3.81            

4)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน ผลการประเมนิอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3.77           

5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ด ี ผลการประเมนิอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3.70 

และ 6) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ผลการประเมนิอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3.70  

และเฉลี่ยในภาพรวมอยูที่ระดับ 3.86 

 

        รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557   
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                ผลจากการประเมนิระดับการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการโครงการของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  จากระดับคะแนนเต็ม 5   

เรยีงลําดับการมสีวนรวมของประชาชนจากมากไปหานอย ในแตละยุทธศาสตร คอื 1)ยุทธศาสตรดาน

การศกึษา ผลการประเมนิอยูในระดับมากที่สุด  ระดับคะแนน  4.17   2) ยุทธศาสตรดานการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ผลการประเมนิอยูในระดับมาก  ระดับคะแนน 4.04            

3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ด ี ผลการประเมนิอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 4.04   

4)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน ผลการประเมนิอยูในระดับมาก ระดับคะแนน  3.82        

5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม   ผลการประเมนิอยูในระดับมาก  ระดับคะแนน 3.80  

และ 6) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ผลการประเมนิอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3.70  

และเฉลี่ยในภาพรวมอยูที่ระดับ 3.86                            

             จากการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป

งบประมาณ 2558  มขีอเสนอแนะตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทัง้ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

             ดานพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ไดตัง้งบประมาณดูแลคุณภาพชีวติของประชาชน และควร

จัดหาอาชีพเสรมิที่หลากหลาย ใหกับ กลุม สตรเีด็ก และคนชรา ใหนําไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ 

กลุมหรอืชุมชนและตอยอดเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น  ดานพัฒนาการศกึษา  สงเสรมิทักษะดานการเรยีนการ

สอน เนนความรูดานวิชาการและเปดโอกาสใหเด็กไดรับการศกึษาเทาเทยีมกัน  เห็นควรใหการสนับสนุน

เด็กที่มคีวามเสามารถเฉพาะดานมากยิ่งขึ้น   ดานพัฒนาเมอืงและชุมชน เปนการพัฒนาระบบคมนาคมใน

ทองถิ่นที่เปนรูปธรรมมากที่สุด มปีระสทิธภิาพเกดิความสะดวกในการสัญจรไปมา เห็นควรจัดทําทะเบยีน

คุมถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ที่ดําเนนิการในแตละปใหชัดเจน 

เปนขอมูลเพื่อใชในการตรวจสอบและดําเนนิการปรับปรุง  ดานพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน มกีารตัง้

งบประมาณอบรมใหความรูสงเสรมิดานอาชีพใหกับกลุมคนในชุมชน และควรเนนกลุมที่มคีวามตองการ

และสนใจ พรอมที่จะนําความรูที่ไดรับนําไปประกอบอาชีพสรางรายไดใหเปนรูปธรรม และควรมกีาร

ประเมนิความพงึพอใจในการดําเนนิงานโครงการมากยิ่งขึ้น  ในดานสิ่งแวดลอมฯ  มกีารบรหิารจัดการ

หลายดาน ทัง้ดานแหลงน้ํา ขยะ และปาไม  แตละดานมคีวามสําคัญกับชุมชนทัง้สิ้น การขุดลอกลําหวย 

กอสรางฝายฯ ประชาชนไดรับประโยชนมองเห็นเปนรูปธรรม สวนในดานการอนุรักษปาไม ยังไมมเีดนชัด 

มองเห็นเปนรูปธรรม เปนการสรางจติสํานกึคนในชุมชน  และในดานการบรหิารจัดการที่ด ีองคการบรหิาร

สวนจังหวัดขอนแกน เนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง และเนนการมสีวนรวมของประชาชน 

เปดโอกาสใหประชาชนรวมเปนคณะกรรมการตางๆ  ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ควรเพิ่ม

ชองรับฟงความคดิเห็นของประชาชนไวเปนจุดๆ  และทําประชาคมหรอืเวทชีาวบานครอบคลุมทุกพื้นที่โดย

ใหผูรับบรกิารหรอืประชาชนมคีวามพงึพอใจมากที่สุด                    

        รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557   
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  คํานํา 
  

  เอกสารรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดจัดทําขึ้นตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 

28 และ ขอ 29 และตามคูมอืการตดิตามและประเมนิผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏบิัตขิอง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่กําหนดไวในแผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8  ของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ซึ่งเปนแผนที่แสดงถงึรายละเอยีดแผนงาน/โครงการและกจิกรรมที่

ดําเนนิการจรงิ  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ได

กําหนดกรอบ แนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2558  

เพื่อตรวจตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานโครงการที่นําไปปฏบิัต ิ  วาเปนไปตามแนวทางนโยบาย

หรอืวัตถุประสงคทีตั่ง้ไวตามยุทธศาสตรตางๆ   มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากนอยเพยีงใด  ซึ่งผล

จากการวเิคราะหประเมนิผลที่ได สามารถนําไปเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ 

ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  และเปนเครื่องมอืสําหรับผูบรหิารขององคการบรหิารสวน

จังหวัด หรอืหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะนําไปใชในการบรหิารงานในองคกรใหเกดิประโยชนอยาง

สูงสุด มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยสวนรวมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

                        องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

                                         ธันวาคม  255 8 
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สารบัญ 

   หนา 

คํานํา   ก 

สารบัญ ข 

สารบัญตาราง ค 

บทท่ี  1 บทนํา  1  

 1. หลักการและเหตุผล 1 

 2. วัตถุประสงคของการตดิตามและประเมนิผล  2 

 3. ขอบเขตของการตดิตามและประเมนิผล  2 

 4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  3 

 5. นยิามศัพท  3 

บทท่ี  2 เอกสารท่ีเกี่ยวของ  4 

 1. บรบิทขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  4 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  6 

 3. นโยบายนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  17 

 4. กฎหมายที่เกี่ยวของ  24 

บทท่ี  3 วธิกีารตกิารตดิตามและประเมนิผล   

 การตดิตามและประเมนิผล  28 

บทท่ี  4 ผลการวเิคราะหขอมูล  34 

 1. ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  37 

 2. ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาการศึกษา  40 

 3. ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาเมอืงลุชุมชน  43 

 4. ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน  46 

 5. ยุทธศาสตรที่ 5  ดานการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  49 

 6. ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ด ี  56 

บทท่ี  5 สรุปการตดิตามและประเมนิผล  60 

 1. ตามวัตถุประสงค ขอ 1  60 

 2. ตามวัตถุประสงค ขอ 2   68 

 3. ตามวัตถุประสงค ขอ 3   72 

 4. ขอเสนอแนะอื่นๆ  78 

บรรณานุกรม 
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สารบัญ(ตอ) 

 

ภาคผนวก 

• ภาพกจิกรรมการติดตามแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

• ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 

     ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 

• คําสั่งองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ที่  2055/2556  

    เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  
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สารบัญตาราง 

                                      หนา 

ตารางที่ 1   แสดงอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน.....................................      9                                     
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บทที่ 5 

สรุปการติดตามและประเมินผล 



บทที่ 1  บทนํา 

 

บทท่ี 1 
 

 

บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
 

  องคการบรหิารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบรหิารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

บัญญัตใิหองคการบรหิารสวนจังหวัดมหีนาที่ในการดําเนนิกจิการภายในเขต องคการบรหิารสวนจังหวัด 

และพระราชกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  

มาตรา 17  บัญญัตใิหองคการบรหิารสวนจังหวัด มหีนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นและจัดทําแผนพัฒนาของ

ตนเอง เพื่อเปนกรอบในการกําหนดทศิทางการพัฒนาใหบรรลุไปสูสภาพการณที่ตองการในอนาคต  และ

สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มอียูอยางจํากัดไดอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนสูงสุด และ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา 283  กําหนดให ทองถิ่นมอีํานาจหนาที่โดยทั่วไป

ในการดูแลและจัดทําบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น มคีวามเปนอสิระในการ

กําหนดนโยบาย การบรหิาร การจัดบรกิารสาธารณะ การบรหิารงานบุคคล  การเงนิและการคลัง มี

อํานาจหนาที่ของตนโดยเฉพาะ โดยตองคํานงึถงึความสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศโดย

สวนรวม   

          ทัง้นี้ในการปฏบิัตงิานหรอืดําเนนิโครงการตาง ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตาม

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวแลวนัน้  จะเกดิผลสําเร็จและมีประสทิธภิาพหรอื

มคีวามคุมคาอยางแทจรงินัน้  ซึ่งเปนวธิกีารอยางหนึ่งที่จะทําใหทราบวา ทองถิ่นประสบความสําเร็จ

หรอืไม จะตองดําเนนิการตดิตามและประเมนิผล  การตดิตามและประเมนิผลโครงการ  ซึ่งโดยทั่วไปแลว

โครงการมักจะเริ่มตนจากปญหาหรอืความตองการอยางใด อยางหนึ่ง หรอืหลายๆ อยางรวมกัน และเมื่อ

สิ้นโครงการแลวสภาพปญหานัน้ควรจะเบาบางหรอืหมดสิ้นไปตามเปาหมายของโครงการ  ฉะนัน้ 

กระทรวงมหาดไทยจงึไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงใหมกีารตรวจตดิตามและ

ประเมนิผล  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 6  การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  หลังจากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดําเนนิการตามแผนงานโครงการกจิกรรมที่กําหนดไวเสร็จเรยีบรอยแลว      จึงจําเปนตองมกีาร

ตดิตามและประเมนิผลโครงการที่เกดิขึ้นจากการดําเนนิงานงาไดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนด

ไวหรอืไม  และหากเกดิปญหาและอุปสรรค จะไดแกไขไดทันทวงท ี 

        ดังนัน้  องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดทําการตรวจตดิตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ภายใตแผนดําเนนิงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  โดยดําเนนิการตดิตามและ

ประเมนิผลเฉพาะโครงการที่ดําเนนิการแลวเสร็จตามกรอบ และแนวทางที่คณะกรรมการตดิตามและ

             รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558             หนา 1 
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ประเมนิผลแผนพฒันากําหนด  โดยใชเกณฑความพงึพอใจของผูรับการบรกิาร  ความคุมคา ความโปรงใส  

ของการดําเนนิงาน ในการตรวจตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ซึ่งแผนงานโครงการไดกําหนดและ

ประกาศในแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนเรยีบรอยแลว  คณะกรรมการฯ คณะทํางานฯ  

ที่ไดรับการแตงตัง้ดําเนนิการแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมาย แลวเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคนื

เพื่อนํามาวเิคราะห ประมวลผล  นําผลที่ไดจากการตดิตามฯ เสนอความเห็นตอผูบรหิารทองถิ่น เพื่อให

ผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกาศผลการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนา  ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและเปดเผย  ไมนอยกวา  30 วัน  โดยมี

วัตถุประสงคสําคัญในการตดิตามและประเมนิผล ดังตอไปนี้ 

 

วัตถุประสงค 

        1. เพื่อตองการทราบความพงึพอใจของประชาชนตอการดําเนนิงานของโครงการที่พัฒนา

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   

        2. เพื่อตองการทราบการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

        3. เพื่อติดตามและประเมนิผลการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ในแตละ

ยุทธศาสตรวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

 

ขอบเขตการตดิตามและประเมนิผล 

       ในการตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิการเฉพาะโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา ทัง้ 

6 ยุทธศาสตร ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตามแผนการ

ดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน และเปนโครงการ

ที่ดําเนนิการแลวเสร็จ โดยการแบงขอบเขตการตดิตามประเมนิผลออกเปน  4  ลักษณะ คอื 

      1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนผูรับประโยชนหรอืไดรับการสนับสนุนจาก

องคการบรหิารสวนจังหวัด ทัง้  6  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

      2.  ขอบเขตการพัฒนา ครอบคลุมทัง้  6  ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยการสุมตัวอยาง

โครงการแตละยุทธศาสตรที่ไดรับการคัดเลอืก ยุทธศาสตรละไมนอยกวา 3%   

      3. ขอบเขตเชิงพื้นที่  โดยครอบคลุม ทุกพื้นที่ทัง้หมด  จํานวน  26 อําเภอ ในเขตจังหวัด

ขอนแกน  ที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการประเมนิผล 

      4.  ขอบเขตดานระยะเวลา  ไดตดิตามและประเมนิผลโครงการที่เริ่มดําเนนิงานตัง้แตวันที่  30  

ตุลาคม  2557 – 30  กันยายน  2558  เทานัน้ 

 

       รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558               หนา 2 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     1. ทําใหทราบผลการดําเนนิงานตามโครงการ ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ และการใชจาย

งบประมาณ ทคีวามประหยัดคุมคาและโปรงใส ตรวจสอบได 

     2. ทําใหองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน สามารถปรับกลยุทธในการบรหิารงานให

สอดคลองกับความตองการของประชาชนตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวได 

     3. ผลการตดิตามและประเมนิผลเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบรหิารใชประกอบการ

พจิารณาตัดสนิใจในการกําหนดหรอืปรับปรุงการที่จะดําเนนิการพัฒนาตามยุทธศาสตรตาง ๆ ใหมี

ประสทิธภิาพประสทิธผิลมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

 

 นิยามศัพทเฉพาะ 

     1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถงึ องคการบรหิารสวนจังหวัด องคการบรหิารสวน

ตําบล เทศบาล  กรุงเทพมหานครและการปกครองพเิศษเมอืงพัทยา ในการศกึษานี้ หมายถงึ องคการ

บรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

     2. โครงการตามขอบัญญัติ   หมายถงึ  โครงการที่ผานคณะกรรมการขององคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกนพจิารณา และผานสภาทองถิ่น ประกาศเปนขอบัญญัตปิระจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   

นี้เทานัน้ 

     3. การมสีวนรวม  หมายถงึ การมสีวนรวมของประชากรในการบรหิารจัดการโครงการของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ตัง้แตการเสนอโครงการ การแสดงความคดิเห็น ประชาสัมพันธ

โครงการ             การประเมนิผลโครงการ รวมทัง้รวมรับประโยชนจากโครงการ   

     4. ความพงึพอใจ  หมายถงึ  ระดับความพงึพอใจ ตามทัศนคต ิ  ความคดิเห็น  ความรูสกึนกึ

คดิของประชากรที่ไดจากแบบสอบถามที่ทําการประเมนิผลนี้   

    5. ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ หมายถงึ ขอเสนอแนะที่ไดจากการเก็บรวบรวมจาก

แบบสอบถามแตละยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ที่นํามาประมวลผลครัง้นี้เทานัน้ 

    6. ยุทธศาสตรการพัฒนา  หมายถงึ  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกน (พ.ศ. 2558 – 2562) 

    7. แผนพัฒนา  หมายถงึ  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)  ขององคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกน  ทีป่ระกาศใชแลวเทานัน้ 

    8.แผนการดําเนนิงาน หมายถงึ แผนการดําเนนิงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ที่แสดงถงึรายละเอยีดแผนงานโครงการพัฒนาและกจิกรรมที่ดําเนนิการ

จรงิในเขตจังหวัดขอนแกน เทานัน้ 

 

       รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558               หนา 3 

 



บทที่ 1  บทนํา 

 

              9. การตดิตาม หมายถงึ  การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏบิัตงิานตามแผนงานที่กําหนดไว เพื่อ

ตัดสนิใจแกไข ปรับปรุงวธิกีารปฏบิัตใิหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมปีระสทิธภิาพมากที่สุด การ

ดําเนนิงานนัน้ ไดรับทรัพยากรครบถวนหรอืไม ไดปฏบิัตงิาน ตามแผนงานที่กําหนดหรอืไม ไดผลตรงตามที่ 

กําหนดหรอืไม 

    10.  การประเมนิผล  หมายถงึ  การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/ โครงการ ตลอดจน

การพจิารณาผลสัมฤทธิ์ของ แผนงาน/โครงการนัน้ ๆ วามมีากนอยเพยีงใด เมื่อเปรยีบเทยีบกับเกณฑที่

กําหนดขึ้นจึงเปนกระบวนการบงช้ีถงึคุณคาของแผนงาน /โครงการ 

       รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558               หนา 4 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนนิการจัดทํายุทธศาสตร เพื่อกําหนดเปนกรอบและ

แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา 3  ป (พ.ศ. 2558-2560) ไปสูการปฏบิัตแิละการตดิตามประเมนิผล

แผนพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558   โดยไดรวบรวมปญหาและความตองการของประชาชน มาเปนขอมูลเพื่อจัดทํายุทธศาสตรของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดใหเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของจังหวัด  และอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดให  องคการบรหิารสวนจังหวัดมหีนาที่ตองดําเนนิการ  ตามศักยภาพที่องคการบรหิารสวนจังหวัด มี

อยูใหครอบคลุมปญหาและความตองการของประชาชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่จะทําใหประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดขีึ้น  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลไดศกึษาเอกสารตางๆ พระราชบัญญัติ  ขอบังคับ 

ขอกําหนด ระเบยีบการบรหิารราชการที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

 

1. บรบิทขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

    1.2 โครงสรางขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

    1.3 โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

    2.1  วสิัยทัศน พันธกจิ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

    2.2  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

    2.3  การนําแผนไปสูการปฏบิัต ิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

    2.4  นโยบายนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

                         2.5  ผลการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน  

                    ประจําป พ.ศ.2558 

 

3. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   3.1  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

   3.2  พรบ.กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.   

   3.3  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท.  
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1. บรบิทขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
 

            1.1 ประวัตคิวามเปนมาขององคการบรหิารสวนจังหวัด 
 

    องคการบรหิารสวนจังหวดัตัง้ขึ้นเปนครัง้แรกตามพระราชบัญญัตจัิดระเบยีบเทศบาล  

พุทธศักราช  2476  พระราชบัญญัตนิี้ม ี 2  สวน  คอื  สวนที่ 1  วาดวยเรื่องเทศบาล  และสวนที่  2  วาดวย

เรื่องสภาจังหวัด การจัดตัง้สภาจังหวัดในครัง้แรกนี้ไดกําหนดใหประชาชนเลอืกตัง้ผูแทนของตนเขามาเปน

สมาชิกโดยใหสมาชิกสภาจังหวัดมหีนาที่เปนที่ปรกึษาผูวาราชการจังหวัดตอมา ป พ .ศ.2481 รัฐบาลไดตรา

พระราชบัญญัตสิภาจังหวัด พ.ศ. 2481  เพื่อแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดโดยเฉพาะ  โดยแยกออกมา

ตางหากจากพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2476  ตอมาในป พ.ศ.  2498 จงึไดมกีารแกไขปรับปรุงกฎหมาย

ขึ้นมาใหม  คอื พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการสวนจังหวัด พ .ศ. 2498  มฐีานะเปนนติบิุคคล  มผูีวา

ราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ทําหนาที่เปนฝายบรหิาร  และกําหนดใหสภาจังหวัดซึ่งประชาชนเลอืกตัง้

สมาชิกสภาจังหวัดเขามาปฏบิัตหินาที่ในสภาจังหวัดเปนสภานติบิัญญัต ิมหีนาที่ควบคุมดูแลการปฏบิัตงิาน

ของฝายบรหิาร และนอกจากนัน้ยังมอีํานาจหนาที่สอบถามการปฏบิัตงิานของขาราชการสวนภูมภิาคใน

จังหวัดดวย  บทบาทหนาที่ที่สําคัญขององคการบรหิารสวนจังหวัดคอืการพัฒนาทองถิ่น   

   ตอมา พ.ร.บ. องคการบรหิารสวนจังหวัดไดรับการแกไขปรับปรุงบทบาท  อํานาจหนาที่และ

โครงสรางการบรหิารงานใหมจงึไดมกีารตราพระราชบัญญัตขิึ้นใหมคอืพระราชบัญญัตอิงคการบรหิารสวน

จังหวัด พ.ศ. 2540  และในป  พ.ศ. 2542  ก็มกีารแกไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติองคการบรหิารสวนจังหวัด

อกีครัง้จนถงึปจจุบัน 

 

           1.2  โครงสรางขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
 

 โครงสรางการบรหิารองคการบรหิารสวนจังหวัด พ.ศ.  2540  แบงออกเปน  2 ฝาย  ดังนี้คอื 

     1. ฝายนิตบิัญญัติ   มาจากการเลอืกตัง้ในทองถิ่น  เรยีกวา“สมาชิกสภาองคการบรหิาร

สวนจังหวัด ”จากทุกอําเภอรวมกันทําหนาที่ในสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด   เพื่อการออกขอบัญญัติ

งบประมาณ  การกําหนดนโยบาย  การอนุมัตจัิดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏบิัตงิานของฝายบรหิาร

ใหเปนไปตามมตขิองสภา  สําหรับจํานวนสมาชิกสภา  องคการบรหิารสวนจังหวัด   จะมไีดมากนอยเพยีงใด

ขึ้นอยูกับจํานวนประชากร  ตามทะเบยีนราษฎรปสุดทายที่มกีารเลอืกตัง้  คอื  ในจังหวัดที่มรีาษฎรไมเกนิหา

แสนคน  มไีด  24 คน  มรีาษฎรตัง้แตหาแสนคนไมเกนิหนึ่งลานคน   มไีด  30 คน  มรีาษฎรตัง้แตหนึ่งลาน

คนไมเกนิหนึ่งลานหาแสนคน   มไีด  36  คนมรีาษฎรตัง้แตหนึ่งลานหาแสนคนไมเกนิสองลานคน   มไีด  42 

คน  และมรีาษฎรตัง้แตสองลานคนขึ้นไป   มไีด 48 คน  ซึ่งกําหนดไวในพระราชบญัญัตอิงคการบรหิารสวน

จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 9 โดยจะอยูในวาระคราวละ 4 ป 
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    2. ฝายบรหิาร  นายกองคการบรหิารสวนจังหวัด   ปจจุบันมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของ  

ประชาชน ตาม พ.ร.บ. วาดวยองคการบรหิารสวนจังหวัด พ .ศ. 2546  (เดมิมาจากการเลอืกตัง้สมาชิกสภา

องคการบรหิารสวนจังหวัดดวยกัน  ) และใหนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดแตงตัง้   รองนายกองคการ

บรหิารสวนจังหวัด   ขึ้นเปนคณะผูบรหิารสําหรับจํานวนที่จะแตงตัง้ไดนัน้ใหถอืจํานวนสมาชิกสภาองคการ

บรหิารสวนจังหวัดเปนเกณฑ คอื จังหวัดใดที่มสีมาชิกยีส่บิสี่คนหรอื  สามสบิคน แตงตัง้ได 2 คนจังหวัดใดที่

มสีมาชิกสามสบิหกคนหรอืสี่สบิสองคน  แตงตัง้ได  3 คน และจังหวัดใดที่มสีมาชิกสี่สบิแปดคน  แตงตัง้ได 4 

คนตามลําดับ ซึ่งไดกาํหนดไวตาม พระราชบัญญัตอิงคการบรหิารสวนจังหวัด   พ.ศ. 2540 มาตรา 35 ทัง้นี้ 

มหีนาที่ในการบรหิารงานตามภารกจิหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล  

เพื่อความม่ันคงความสงบเรยีบรอย และประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม 

                 สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  มสีมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด จํานวน  

42  คน  ประกอบดวย  ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 1  คน รองประธานสภาองคการบรหิารสวน

จังหวัด  2  คน  และมคีณะกรรมการประจําสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด  รวม 16  คณะ  ไดแก 

             คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวย  3  คณะ 

    1.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด  

           2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

3. คณะกรรมการแปรญัตตริางขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนจังหวัด   

      คณะกรรมการวสิามัญ  ประกอบดวย  13  คณะ                      

1.  คณะกรรมการสังคมสงเคราะหและสวัสดกิารประชาชน  

          2.  คณะกรรมการสงเสริมอาชีพ 

3. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลผลการปฏบิัตติามมตขิองสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด  

           4.  คณะกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 

          5.  คณะกรรมการกฬีา - การทองเที่ยว               

           6.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ                

           7.  คณะกรรมการสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน      

           8.  คณะกรรมการการศกึษา-เทคโนโลยี   

9. คณะกรรมการโยธา - คมนาคม   

10. คณะกรรมการศลิปะ วัฒนธรรม  จารตี ประเพณ ีและภูมปิญญาทองถิ่น 

11. คณะกรรมการพัฒนารายไดขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

12. คณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

13. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   
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                   สมาชกิสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน มจํีานวน  42  คน แบงตามเขตเลอืกตัง้ 

โดยคณะกรรมการการเลอืกตัง้  ไดกําหนดเขตเลอืกตัง้สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

ออกเปน 42 เขตเลอืกตัง้  ผลการเลอืกตั้งสมาชกิสภาองคการบรหิารบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  เมื่อ

วันที่ 26  สงิหาคม  2555  จํานวน  26  อําเภอ มดีังนี้ 

1  จํานวนเขตเลอืกตัง้                                                42  เขต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2  จํานวนหมูบาน                                                               2,285  หมูบาน      

3  จํานวนหนวยเลอืกตัง้                                     2,661  แหง   

4  จํานวนผูมสีทิธิ์เลอืกตัง้                            1,312,749  คน  

   -จํานวนผูมาใชสทิธิเ์ลอืกตัง้   736,195   คน                    คดิเปนรอยละ  56.08  

        -จํานวนบัตรเสยี                 18,179   บัตร                     คดิเปนรอยละ    2.47    

• การเลอืกตั้งนายก อบจ.ขอนแกน  เมื่อวันที่  8  มกราคม  2555  ใน  26  อําเภอ  มดีังนี้  

    -จํานวนผูมสีทิธิ์เลอืกตัง้รวม                             1,325,049  คน 

         -จํานวนผูมาใชสทิธิ์เลอืกตัง้  629,008  คน                       คดิเปนรอยละ  47.47 

        -จํานวนบัตรเสยี   7,786 บัตร                                     คดิเปนรอยละ  1.24   
    

     1.3   โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
 

 โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         

                                              

 

                                      

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 

 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กองการ
เจาหนา

ที่ 

กอง
กิจการ
ขนสง 

สํานัก
การ
ชาง 

กองพัสดุ
และ

ทรัพยสิน 

กอง
คลัง 

กองแผน
และ

งบประมาณ 

สํานัก
ปลัดฯ 

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ. 

ประธานสภา  อบจ. 

สํานัก 
การ

ศึกษาฯ 

กองกิจการ
สภาฯ 

   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558      หนา 8 

 

 



บทท่ี  2    เอกสารท่ีเก่ียวของ 

ตารางที่  1   แสดงอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

ท่ี สวนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 

ขาราช 

การ 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนัก 

งานจาง

ผูเชี่ยว 

ชาญ 

พนักงา

นจาง

ตาม

ภารกิจ 

พนักงา

นจาง

ท่ัวไป 

รวม 

1 สํานักปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกน(รวมผูบรหิาร 4 ราย) 

28 5 - 26 26 81 

2 กองกจิการสภา อบจ. ขอนแกน 7 2 - 2 - 11 

3 กองแผนและงบประมาณ 22 - 1 7 - 29 

4 กองคลัง 26 - - 11 - 37 

5 สํานักการชาง 63 13 - 34 1 111 

6 สํานักการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

27 - 1 94 26 148 

7 กองกจิการขนสง 14 1 - 36 17 68 

8 กองพัสดุและทรัพยสนิ  14 - - 5 - 19 

9 หนวยตรวจสอบภายใน 3 - - 2 - 5 

9 กองการเจาหนาที่ 21 - 1 7 - 29 

10 โรงเรยีน 19  โรง 543 22 - 33 15 613 

 รวม 768 43 3 257 85 1,156 
ที่มา :  กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

                      ณ วันที่ 1  พฤศจิกายน  2558   องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน มขีาราชการ

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  และอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน  

1,156  คน แยกเปนขาราชการ 768 คน  ลูกจางประจํา  43  คน  พนักงานจางผูเช่ียวชาญ 3 คน และ

พนักงานจางตามภารกจิ 257 คน และพนักงานจางทั่วไป  85  คน  
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ตารางที่  2  แสดงจํานวนครูและนักเรยีนของโรงเรยีนที่ถายโอนมายังองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

ชื่อโรงเรยีน 

ปที่ถายโอนมา

สังกัด อบจ.

ขอนแกน 

กอนถายโอน(คน) หลังถายโอน(คน) 

จํานวน

ครู 

จํานวน

นักเรยีน 
จํานวนครู 

จํานวน

นักเรยีน 

1. บานหนองเสี้ยว อ.พล ถายโอนป 2549 2 67 13 451 

2. บานคูขาด(สถติอุปถัมภ) อ.พล “ 10 256 15 345 

3. เมอืงพลพทิยาคม อ.พล “ 93 3,065 135 3,230 

4. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ อ.บานฝาง ถายโอนป 2550 12 288 18 407 

5. พศิาลปุณณวทิยา อ.เมอืง “ 21 422 26 492 

6.  พระธาตุขามแกนพทิยาลัย อ.น้ํา

พอง 

“ 9 167 14 167 

7.  หนองโนประชาสรรค อ.กระนวน “ 19 374 21 293 

8.  พูวัดพทิยาคม อ.อุบลรัตน “ 11 248 15 124 

9.  ซําสูงพทิยาคม อ.ซําสูง “ 23 636 31 548 

10. โคกสูงประชาสรรพ อ.น้ําพอง “  6 264    11  108 

11. สชีมพูศกึษา อ.สชีมพู “ 47 2,074 75 1,877 

12. มัธยมหนองเขยีด อ.ชุมแพ “ 5 259 15 229 

13.  โนนหันวทิยายน อ.ชุมแพ “ 39 941 49 1,090 

14.  แทนศิลาทพิยศกึษา อ.ชนบท “ 12 225 14 217 

15.  พระยนืวทิยาคาร อ.พระยนื “ 25 445 26 401 

16.  เปรมตณิสูลานนท อ.น้ําพอง “ 22 503 17 260 

17.  นางิ้ววทิยาสรรค อ.เขาสวนกวาง “ 15 392 21 618 

18. ซับสมบูรณพทิยาลัย อ.โคกโพธิ์

ไชย 

“ 10 293 10 192 

19.  โนนโพธิ์ศรวีทิยาคม  อ.ซําสูง “ 21 300 17 184 

รวม  402 11,219  543 11,133 
   ที่มา :  สํานักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

             ขอมูล ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  2558  มสีถานศึกษาในสังกดัองคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกน  ที่รับถายโอนมาสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน รวม  19  แหง  ขาราชการครู รวม 

543 คน และนักเรยีน  รวม  11, 133  คน และมบีุคลากรประจําสถานศกึษา จํานวน  78  คน ประกอบดวย  

ลูกจางประจํา  22  คน  พนักงานจางตามภารกจิ  33  คน  พนักงานจางทั่วไป  15  คน 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   
 

                 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดทบทวนและจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  เพื่อใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแนวนโยบาย

และทศิทางการพัฒนาระดับประเทศ กลุมจังหวัด ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถงึตอบสนองตอปญหาและความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่  โดยไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2558–2560) องคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกน ตัง้แตวันที่  30  มถิุนายน  2557  ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว กําหนด

วสิัยทัศน พันธกจิ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนให

บรรลุไปสูวสิัยทัศนที่กําหนดไว ดังนี้ 

 

           1.1 วสิัยทัศน พันธกจิ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 

         วสิัยทัศน  (Vision) 

  “องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน มุงมั่นพัฒนาขอนแกนใหนาอยู สูการพัฒนาที่

สมดุลและยั่งยนื ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการบรหิารจัดการที่ดี” 
 

         พันธกิจ (Mission) 

        เพื่อใหบรรลุวสิัยทัศนดังกลาว องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดกําหนดพันธกจิการ

พัฒนา ดังนี้ 

           1. พัฒนาคนใหมคีุณภาพ คุณธรรม มคีวามรอบรูอยางเทาทัน มสีุขภาวะที่ด ีมคีวามม่ันคง

ในการดํารงชีวติ ภายใตหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  2. พัฒนาขอนแกนใหเปนเมอืงนาอยู และนาลงทุน  

  3. เสรมิสรางความเขมแข็งของเศรษฐกจิชุมชน  โดยเช่ือมโยงการคา การลงทุน การบรกิาร

และการทองเที่ยว 

  4. เสรมิสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณคาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหสมดุลอยางยั่งยนื 

  5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ด ีและเสรมิสรางการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากทุก 

ภาคสวน 

  6. สบืสานวัฒนธรรม จารีตประเพณทีี่ดงีามของทองถิ่นใหดํารงอยูอยางยั่งยนื  
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            1.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 27         

แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

     1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 

1.1 เสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมไทยแกคนทุกชวงวัย 

1.2 เสรมิสราง สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

1.3 สงเสรมิ สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิอยางเปนระบบ ครบวงจร 

          1.4 สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกฬีาเพื่อสนับสนุนการเลนกฬีา

และพัฒนากฬีาที่มศัีกยภาพไปสูกฬีาอาชีพ 

1.5 อนุรักษสบืสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดงีามใหเปนมรดกของคนรุน

ตอไป 

        2. การพัฒนาการศึกษา  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 

            2.1  พัฒนาการจัดการศกึษาของโรงเรยีนในสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซยีน 

  2.2  สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนในสังกัดใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

  2.3  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญและเช่ือมโยงกับ

ภูมสิังคม 

  2.4 พัฒนาแหลงเรยีนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา  

  2.5 สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการศกึษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมคีุณภาพ

และพัฒนาไปสูการเรยีนรูตลอดชีวติ 

     3. การพัฒนาเมอืงและชุมชน  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 

3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงเช่ือมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ

ใหไดมาตรฐาน  

3.2  พัฒนาเพิม่ศักยภาพและขดีความสามารถการใหบรกิารของสถานขีนสงผูโดยสารใหได

มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย 

3.3 สงเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาระบบและเครอืขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

เขตเมอืงและชุมชน 

3.4 สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

3.5 สงเสรมิการพัฒนาเมอืงและชุมชนสูเมอืงนเิวศน (Eco City) 
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   4. การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 4  แนวทาง ดังนี้ 

4.1 สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการทองเที่ยวและบรกิารดานการทองเที่ยว 

4.2 สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มประสทิธภิาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

          4.3 สงเสรมิ สนับสนุน และ พัฒนาเพิ่มมูลคาผลผลติทางการเกษตรและผลติภัณฑชุมชน

อยางครบวงจร 

4.4 สงเสรมิ สนับสนุนการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุม

ผูดอยโอกาส 

 

   5. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  

แนวทาง ดังนี้ 

5.1 สนับสนุน สงเสรมิ ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร 

5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาต ิเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการกักเก็บน้ําให

เพยีงพอกับการเกษตร อุปโภคและบรโิภค 

5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสทิธภิาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสยีชุมชนแบบ        

มสีวนรวม 

          5.4 เสรมิสรางศักยภาพและขดีความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่  

          5.5 เสรมิสรางการมสีวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 

   6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 4  แนวทาง ดังนี้ 

6.1 สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการ

ปฏบิัตงิานและใหบรกิารสาธารณะแกประชาชน 

6.2 พัฒนาเพิ่มขดีความสามารถการบริหารจัดการการเงนิการคลังใหมปีระสทิธภิาพ 

โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 

6.3 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมขีดีความสามารถในการปฏบิัติ

ราชการและใหบรกิารสาธารณะอยางมปีระสทิธภิาพ 

6.4 สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาระบบกระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสรมิสรางการมี

สวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น 
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           1.3  การนําแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2558-2560) ไปสูการปฏบิตัแิละการตดิตามประเมนิผล  
 

  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255 8 - 2560) ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน เปน

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมที่แสดงรายละเอียดโครงการและกจิกรรมพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทาง

พัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2558 – 2560) และ

สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ในการ

ผลักดันเพื่อใหเกดิการเปลีย่นแปลงที่นําไปสูการแปลงแผนไปสูการปฏบิัตไิดอยางแทจรงิ องคการบรหิาร

สวนจังหวัดขอนแกน กําหนดแนวทางที่สําคัญในการนําไปสูการปฏบิัตใิหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวใน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ไวดังนี้ 

 

       1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ  

      1.1 ใหสํานัก/กอง นําแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ รวมทัง้การวางแนวทางเพื่อใหมกีารปฏบิัตใิหบรรลุวัตถุประสงค

ตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  

      1.2 กําหนดวงเงนิงบประมาณประจําป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการ

แผนงานและโครงการในระดับทองถิ่นตามแผนพัฒนาสามป  

      1.3 การทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาสามปเปนประจําทุกป เพื่อใหสอดคลองกับ

สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยาง

แทจรงิ 

  2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมนิผล  

      2.1 สรางระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปใหเปนระบบ

และตอเนื่อง เพื่อตดิตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏบิัต ิและ

นําผลที่ไดมาปรับปรุงการดําเนนิงานโครงการใหบรรลุเปาหมาย รวมทัง้พจิารณาตัดสนิใจในการดําเนนิงาน

โครงการในอนาคต 

      2.2 สรางกลไกการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามป   การตดิตามและ

ประเมนิผลเปนกระบวนการทําใหทราบถงึผลการดําเนนิงานขององคกร วาสามารถบรรลุจุดมุงหมายและ

เปาหมายที่ไดกําหนดไวหรอืไม  ซึ่งผลที่ไดจากการตดิตามและประเมนิผลถอืเปนขอมูลยอนกลับ ( Feedback) 

ที่จะนํามากําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกรในอนาคต โดยกําหนดการตดิตาม

และประเมนิผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  เพื่อนําขอมูลมาใชในการ

ปรับแผนพัฒนาใหมปีระสทิธภิาพ และนําไปสูการปฏบิัตใิหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด23ไว23  ไดดังนี้ 
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     การตดิตามผล  เปนกระบวนการและวธิกีารในการตดิตามการปฏบิัตงิาน วาเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดไวหรอืไม ทัง้ในเชิงปรมิาณ  คุณภาพ เวลา  และตนทุน โดยมกีระบวนการตดิตามผล

อยางเปนระบบและมคีวามตอเนื่อง    เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับแผนพัฒนาใหมปีระสทิธภิาพ    และ

นําไปสูการปฏบิัตใิหบรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนดไว 

     การประเมนิผล   เปนกระบวนการในการเปรยีบเทยีบผลการปฏบิัตงิานกับแผนที่กําหนดไว 

รวมถงึการศกึษาปญหาที่เกดิขึ้นในทางปฏบิัต ิเพื่อนําผลที่ไดจากการประเมนิมาใชในการแก ไข ปรับปรุงหรอื

การขยายขอบเขตหรอืการยุตกิารดําเนนิงาน การประเมนิผลจงึเปนสิ่งที่จะบงช้ีวาแผนที่กําหนดไวไดมกีาร

ปฏบิัตหิรอืไม อยางไร รวมทัง้ยังเปนตัวช้ีวัดวาแผนที่ไดดําเนนิการไปแลวนัน้ไดผลอยางไร บรรลผุลลัพธตามที่

กําหนดไวหรอืไม  

                 ระยะเวลาในการตดิตามและประเมนิผล   ระยะเวลาที่จะใชในการดําเนนิการตดิตามและ

ประเมนิผลของแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน กําหนดเปน 2  

ระยะ คอื 

  (1) การตดิตามและประเมนิผลในระหวางดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ  กําหนดจะ

ดําเนนิการเปนรายไตรมาสทุก 3 เดอืน เพื่อใหทราบถงึความกาวหนาในการดําเนนิงานวามผีลสําเร็จเพยีงใด

เมื่อเปรยีบเทยีบกับเปาหมาย และปญหาอุปสรรคที่ทําใหการดําเนนิงานลาชา และนําผลที่ไดมาปรับกล

ยุทธการดําเนนิงาน เพื่อใหโครงการพัฒนาสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  ที่กําหนดไวใน

แผนพัฒนา 

  (2) การตดิตามและประเมนิผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ   เปนการตดิตามและ

ประเมนิผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ  ในแตละปงบประมาณ เพื่อใหทราบถงึผลสัมฤทธิ์ในการดําเนนิงานตาม

แผนพัฒนา ปญหา และอุปสรรคที่เกดิขึ้น รวมถงึความพงึพอใจของประชาชนที่ไดรับจากผลของการพัฒนา เพื่อ

นําผลที่ไดจากการตดิตามและประเมนิผลมาทบทวน และปรับแผนพัฒนาใหสามารถนําไปสูการปฏบิัตไิดอยางมี

ประสทิธผิล และตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในระดับพื้นที่ไดอยางแทจรงิ  

   3. การประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ   กําหนดใหมกีาร

เผยแพรประชาสัมพันธแผนงาน/โครงการ รวมทัง้ผลการปฏบิตังิานของหนวยงานในสังกดัใหสาธารณชน

ไดรับทราบอยางทั่วถงึและตอเนือ่ง ในรูปแบบตาง ๆ ทัง้การประชาสัมพันธ โดยผานสื่อตางๆ อาท ิสื่อ

เอกสารสิ่งพมิพ และสื่ออเิล็กทรอนกิส  โดยผานเวปไซดของหนวยงาน  www.kkpao.go.th  เพื่อใหประชาชน

สามารถเขาถงึขอมูลและนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง รวมถงึตดิตามและตรวจสอบการดําเนนิงาน

ตามแผนพัฒนาสามปที่ประกาศใช 
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               1.4   การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  
   

     ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

พ.ศ.2548  หมวด 6  การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
 

      คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะเปนองคกรรับผิดชอบหลัก

ตาม   ที่กาํหนดไวในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28  กําหนดใหผูบรหิารทองถิ่นแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 

    1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลอืก จํานวน 3 คน  

    2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลอืก จํานวน 2 คน  

    3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบรหิารทองถิ่นคัดเลอืก จํานวน 2 คน      

    4) หัวหนาสวนการบรหิารที่คัดเลอืกกันเอง จํานวน 2 คน  

    5) ผูทรงคุณวุฒทิี่ผูบรหิารทองถิ่นคัดเลอืก จํานวน 2 คน  

 โดยใหคณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ  อกี

หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

         กรรมการตามขอ  28  ใหมวีาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับคัดเลอืกอกีได 

 ขอ  29  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นมอีํานาจหนาที่  ดังนี้ 

            (1)  กําหนดแนวทางวธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

            (2)  ดําเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

            (3)  รายงานผลและเสนอความคดิเห็นซึ่งไดจากการตดิตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาตอผูบรหิารทองถิ่นเพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและ

ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่ง

ครัง้ภายในเดอืนธันวาคมของทุกปทัง้นี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน 

            (4) แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏบิัตงิานตามเห็นสมควร 

ขอ (30) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรอืบุคลากรนอกดําเนนิการหรอื  

รวมดําเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาไดโดยมขีัน้ตอนดําเนนิการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขาย  

และรายละเอยีดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรอืบบุคลากรภายนอกดําเนนิการเพื่อเสนอผูบรหิาร  

ทองถิ่น 

(2)  ผูบรหิารทองถิ่นพจิารณาอนุมัตขิอกําหนดขอบขายและรายละเอยีดของงาน 

                   (3) หนวยงานหรอืบุคลากรภายนอกดําเนนิการหรอืรวมมอืดําเนนิการตดิตามและ  

ประเมนิผล 
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(4) ใหหนวยงานหรอืบุคลคลภายนอกที่ดําเนนิการหรอืรวมดําเนนิการตดิตามและ  

ประเมนิผลรายงานผลการดําเนนิการซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลตอคณะกรรมการตดิตามและ  

ประเมนิผลเพื่อประเมนิผลการรายงานผลเสนอความคดิเห็นตอผูบรหิารทองถิ่น 

(5) ผูบรหิารสวนทองถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอสภาทองถิ่น  คณะกรมการ 

พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

อยางนอยปละหนึ่งครัง้ภายในเดอืนธันวาคมของทุกปทัง้นี้ใหปดประกาศโดยเปดเผย ไมนอยกวาสามสบิวัน 

                  ขอ 31  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบรหิารงานขององคกร  

ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย  อาจจัดใหมกีารตดิตามและ  

ประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
 

             1.5  นโยบายนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนในการพัฒนา  
 

    อาศัยอํานาจตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัตอิงคการบรหิารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540    

ใหอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด    ดําเนนิกจิการเพื่อประโยชนของประชาชน                    

ดร.พงษศักดิ์  ตัง้วานชิกพงษ  นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการ

บรหิารสวนจังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ  2555  โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถิ่นไวใน  

6  ดาน  ดังนี้  
 

                1. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

          เปาหมายจะพัฒนาคนใหมคีวามพรอมทัง้ทางรางกาย จิตใจ มคีุณธรรม และจรยิธรรมใน

การดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข มสีุขภาวะดขีึ้นทัง้ทางรายกาย จิตใจ และพัฒนา

สังคมคนขอนแกนใหเปนสังคมที่มคีวามเขมแข็ง และมดีุลยภาพใน 3 ดาน คอื เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหง

ภูมปิญญาและการเรยีนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทร สําหรับเปนทุนทางสังคมในการพัฒนา

ขอนแกนใหไปสูเมอืงนาอยูอยางยั่งยนื โดยมแีนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย 

   1.1 พัฒนาคุณภาพคนทุกกลุมวัยใหมคีุณธรรม  จรยิธรรม  มทีักษะในการดํารงชีวติอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย  สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  มโีอกาสและสามารถเรยีนรูตลอด

ชีวติ โดยใหความสําคัญกับการนําหลักปฏบิัตติามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเสรมิสรางศักยภาพของ

คนใหมภูีมคิุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม  สรางสังคม

แหงการเรยีนรูที่มคีุณภาพ และสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกดิการเรยีนรูตลอดชีวติ 

   1.2  เสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรม และคานยิมไทยแกเด็ก และเยาวชน ใหตระหนักถงึคุณคา

วัฒนธรรมและภูมปิญญาไทย  ดวยการเสรมิสรางจิตสานกึที่ดี  มคีานยิมที่พงึประสงค  อยูรวมกนัดวยความ

รัก ความสามัคคี  ปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรม คานยิมและวัฒนธรรมที่ดงีามของไทย  และสรางคานยิมให

ภาคภูมใิจในวัฒนธรรมไทย เพื่อเปนฐานในการกาวไปสูสังคมคุณภาพ  
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  1.3  เสรมิสรางสุขภาวะใหคนมสีุขภาพแข็งแรงทัง้กายและใจ  ดวยการสงเสรมิ สนับสนุน และ

พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร เนนการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนใน

การเฝาระวังและการจัดการกับโรคอุบัตใิหมและโรคระบาดซ้ํา ใหทันตอสถานการณ  สนับสนุนการสราง

ระบบบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ สงเสรมิการแพทยทางเลอืก  สงเสรมิบทบาท และเพิ่มขดีความสามารถของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน ใหสามารถเปนกําลังสําคัญใน

การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

 1.4 เสรมิสรางภูมคิุมกันยาเสพตดิใหกับประชาชน เยาวชนทั่วไป และเยาวชนกลุมเสี่ยง ไมใหเขา

ไปเกี่ยวของกับยาเสพตดิ และสงเสรมิ สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพตดิอยางเปนระบบครบวงจร  ทัง้ดาน

การปองกัน การปราบปราม การบําบัดรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพตดิ 

  1.5 สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการเลนกฬีาเพื่อออกกําลังกาย และพัฒนากฬีาที่มศัีกยภาพ

ไปสูกฬีาอาชีพรวมถงึพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกฬีาใหไดมาตรฐานสากล ทัง้ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกสนามกฬีา วัสดุ อุปกรณที่ทันสมัย เพื่อสงเสรมิการเลนกฬีา และรองรับการเปนเจาภาพจัดการ

แขงขันกฬีาในระดับตาง ๆ  

 1.6 ฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดงีาม อนุรักษ ทํานุบํารุง และบูรณะแหลงศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นและมคีุณคาทางประวัตศิาสตร ใหเปน

มรดกของคนรุนตอไป 

               2. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา  

    โดยจะพัฒนาการจัดการศกึษาของโรงเรยีนในสังกัดให สอดคลองกับแผนการศกึษาแหงชาติ  

และมาตรฐานการศกึษาของชาติ  จัดการศกึษาใหมคีุณภาพ  และพัฒนาสูความเปนเลศิตามมาตรฐาน โดย

จัดการเรยีนรูที่เนนผูเรยีน และการบรหิารที่เนนสถานศกึษาเปนสําคัญ สงเสรมิการเรยีนการสอน

ภาษาตางประเทศและภาษาที่สาม สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบใหมคีุณภาพ และ

พัฒนาไปสูการเรยีนรูตลอดชีวติ เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาคนใหเปนทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศ

ตอไป โดยมแีนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย 

    2.1 พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรยีนการสอนที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรยีนอยางรอบ

ดานและเช่ือมโยงกับภูมสิังคม  โดยบูรณาการการเรยีนรูใหหลากหลาย ทัง้ดานวชิาการ  ทักษะชีวติ  และ

นันทนาการ ที่ครอบคลุมทัง้ดานศลิปะ ดนตร ีกฬีา วัฒนธรรม ศาสนา และประชาธปิไตย  

   2.2 พัฒนาระบบการจัดการศกึษาของโรงเรยีนในสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

ใหมคีุณภาพ ไดมาตรฐาน โดยมุงใหผูเรยีนมคีวามรู คูคุณธรรม มุงการสรางจรยิธรรมในระดับปจเจกบุคคล 

สรางความตระหนักในสทิธแิละหนาที่  

   2.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา โดยสนับสนุนใหมรีะบบการ

เรยีนการสอนแบบอเิล็กทรอนกิสของโรงเรยีนในสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
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  2.4 สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนในสังกัดใหมี

คุณภาพ และพอเพยีงกับสาขาวชิาที่ขาดแคลน 

  2.5 สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการศกึษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมคีุณภาพ 

และพัฒนาไปสูการเรยีนรูตลอดชีวติ 

               3. นโยบายการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

  เปาหมายเพื่อรองรับการเปนเมอืงศูนยกลางการคา การบรกิาร และการลงทุนของภูมภิาค 

และประตูสูอนิโดจนี ใหจังหวัดขอนแกนมรีะบบโครงขายการคมนาคมขนสงเช่ือมระหวางหมูบาน ตําบล และ

อําเภอ ที่ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับบรกิารดานการคมนาคมที่ทั่วถงึ  สะดวก และปลอดภัย มรีะบบ

สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่พรอม บรหิารจัดการสถานขีนสงผูโดยสารแบบมสีวนรวม ใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย และพงึพอใจในการรับบรกิาร โดยมแีนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย 

 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเช่ือมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ 

ใหไดมาตรฐานตามหลัก วศิวกรรมจราจร  และมาตรฐานการปองกันอุบัตภัิยทางถนนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 3.2 พัฒนาเสนทางเขาสูแหลงเกษตรกรรม ใหเกษตรกรใชในการลําเลยีงขนสงผลผลติทางการ

เกษตร สูแหลงชุมชนและกระจายสนิคาไปยังแหลงจําหนายอยางทัว่ถงึ รวดเร็ว  

 3.3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขดีความสามารถการใหบรกิารของสถานขีนสงผูโดยสารที่ไดรับ

ถายโอน ใหมมีาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย  

 3.4 สงเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาระบบเครอืขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

เมอืงและชุมชน ดวยการบูรณาการความรวมมอืกับภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และใหชุมชนมสีวนรวม 

เสรมิสรางความรวมมือและสรางเครอืขายการชวยเหลอืและบรรเทาสาธารณภัยระหวางทองถิ่น สวน

ราชการ องคกรเอกชน และชุมชน ใหการชวยเหลอืบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ทันทวงท ี 

 3.5 สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคใหทั่วถงึ ตาม

ศักยภาพความพรอม และเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด  

                4. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน  

         เปาหมายจะพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขดีความสามารถของเศรษฐกจิระดับชุมชนใหเขมแข็ง 

และสามารถแขงขันได ใหมกีารรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของแตละพื้นที่  ชุมชนสามารถบรหิาร

จัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนไดอยางครบวงจร ตัง้แตการผลติ การแปรรูป และ

การตลาด ผานเครอืขายการมสีวนรวมของภาคกีารพัฒนาจากทุกภาคสวน ควบคูไปกับ การพัฒนาชุมชน

พึ่งตนเอง ชวยลดรายจาย เพิ่มรายได และพรอมรองรับการเตบิโตสูการเปนเมอืงศูนยกลางทางเศรษฐกจิ

ของภูมภิาคโดยมแีนวทางการพัฒนาที่สําคัญประกอบดวย  
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 4.1 สงเสรมิ พัฒนา และฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิประวัตศิาสตร และวัฒนธรรมที่มี

อยูแลว สงเสรมิการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่มศัีกยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาต ิศลิปวัฒนธรรมและ

วถิชีีวติของชุมชน  พัฒนามาตรฐานบรกิารดานการทองเที่ยว  สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากรที่

เกี่ยวของกับการทองเทีย่วใหไดมาตรฐาน สงเสรมิกจิกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคาและ

มูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว  

 4.2 สงเสรมิการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร และลดตนทุนทาง

การเกษตร สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร โดยการสงเสรมิและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรดวยระบบ

เกษตรยั่งยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  เชน การทําเกษตรอนิทรยี เกษตรทฤษฎใีหม เกษตร

ผสมผสาน วนเกษตร ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สนับสนุนการผลติและบรกิารของชุมชนใน

การสรางมูลคาเพิ่มสนิคาเกษตร อาหาร และพลังงาน 

 4.3 สงเสรมิ สนับสนุน ใหประชาชนทั่วไป และกลุมผูดอยโอกาส มอีาชีพและรายไดเพยีงพอตอ

การดํารงชีพ โดยการฝกอาชีพและสนับสนุนปจจัยในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพและความ

ตองการ 

 4.4 สงเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาการเพิ่มมูลคาผลติภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตัง้แต

กระบวนการผลติ การแปรรูป การออกแบบ การบรรจุภัณฑ และการตลาด โดยเช่ือมโยงกับภูมปิญญา

ทองถิ่น รวมถงึสงเสรมิใหมกีารรวมกลุมอาชีพตามศักยภาพของแตละพื้นที่เพื่อพัฒนาไปสูวสิาหกจิชุมชน 

                5. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

              เปาหมายจะพัฒนาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละความ

หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเปนฐานการผลติภาคเกษตร เตรยีมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมอิากาศและภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิ  และสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ด ี  โดยชุมชนมสีวนรวมในการ

บรหิารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน   เพิ่มประสทิธภิาพ

การบรหิารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ใหสามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได เพื่อเปนฐานการผลติ

ของชุมชน โดยมแีนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย 

 5.1 สนับสนุน สงเสรมิการฟนฟู รักษาปาตนน้ําลําธาร และการปลูกปา เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาต ิเพื่อเพิ่มปรมิาณน้ําในแหลงน้ําที่มศัีกยภาพใน

การกักเก็บน้ํา เพื่อลดปญหาการขาดแคลนน้ํา และบรรเทาอุทกภัย  จัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและชุมชน

อยางทั่วถงึ เพื่อใหเพยีงพอกับการเกษตร อุปโภค และบรโิภค 

 5.3 พัฒนาเพิ่มประสทิธภิาพการจัดการขยะและน้ําเสยีชุมชน  โดยสงเสรมิใหเกดิกลไกการคัด

แยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด  สนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร  

เสรมิสรางองคความรูแกชุมชนในการจัดการน้ําเสยีในชุมชน และพัฒนาเครอืขายชุมชนในการเฝาระวังและ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
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 5.4 เสรมิสรางศักยภาพและขดีความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่ โดยสรางชุมชนตนแบบในการ

บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการคนอยูรวมกับระบบนเิวศอยางเกื้อกูล 

                6. นโยบายดานการบรหิารจัดการที่ดี  

                  เปาหมายเพื่อจะพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ใหเปนองคกรที่มขีดีสมรรถนะสูง 

มรีะบบบรหิารจัดการที่ด ีบุคลากรมคีวามพรอมและความสามารถในการเรียนรู คดิรเิริ่ม  เปลี่ยนแปลง และ

ปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ    สามารถใหบรกิารสาธารณะที่ตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชนไดอยางมปีระสทิธภิาพ ที่เนนการบรหิารจัดการแบบมสีวนรวม  โดยยดึหลักการ ธรรมาภิบาล  

ตามพระราชกฤษฎกีา วาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546   โดยมแีนว

ทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย 

 6.1 สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลย ีระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการ

ปฏบิัตงิาน และใหบรกิารสาธารณะแกประชาชน 

 6.2 พัฒนาเพิ่มขดีความสามารถการบรหิารจัดการการเงนิการคลังใหมปีระสทิธภิาพ โปรงใส 

เปนธรรม และตรวจสอบได  

 6.3 พัฒนาขดีสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมคีุณภาพสูง  มคีุณธรรม จรยิธรรมทาง

อาชีพ และมคีวามรับผิดรับชอบ เพื่อใหมขีดีความสามารถในการปฏบิัตริาชการและการใหบรกิารสาธารณะ

อยางมปีระสทิธภิาพ โดยมุงพัฒนาใน 4 ดาน คอื ทันตอการเปลี่ยนแปลง มสีวนรวม เกง และด ี  

 6.4 สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งใหเกดิพลังของคนในชุมชน และมี

สวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น รวมคดิ รวมทํา รวมรับผิดชอบในการพัฒนา และแกไขปญหา 
 

 2.5  ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

 องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดทําการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

การพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน กลุมเปาหมาย คอืประชาชน  26 อําเภอ ในจังหวัด

ขอนแกน     โดยสํารวจสภาพปญหา และความตองการพัฒนา ที่ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแกน ให

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน พัฒนาในหวงระยะเวลา 3 ป  ผูตอบแบบสํารวจ จํานวน  4,271  ราย  

พบวา  ผลสํารวจความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาที่ประชาชนประสบในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน  และ

โครงการที่ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนามากที่สุด ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน     

ดังแสดงตามตารางที่  3 
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  ตารางท่ี  3      ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาท่ีประชาชนประสบในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 

 

 ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาที่ประชาชนประสบในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน   

ประเด็นปญหา 

ระดับปญหา 

(x) Std. แปรผล 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ปญหาดานเสนทางคมนาคมขนสงไม  

    สะดวก 

24.44 27.09 38.54 7.26 2.67 3.63 1.01 มาก(3) 

2. ปญหาขาดแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค –   

   บริโภค เลี้ยงสัตว และการเกษตร 

28.71 28.92 27.53 12.1 2.74 3.69 1.09 มาก(2) 

3. ปญหาปาไมถกูทําลาย 
15.73 32.92 30.55 15.78 5.01 3.39 1.08 ปาน

กลาง(5) 

4. ปญหาการวางงาน 
12.6 32.76 39.78 11.75 3.11 3.4 0.95 ปาน

กลาง(4) 

5. ปญหานํ้าทวมพื้นท่ีการเกษตร 

7.98 16.27 29.13 26.57 20.04 2.66 1.19 ปาน 

กลาง

(10) 

6. ปญหายาเสพติด อาชญากรรมและ

ความ ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 

17.67 25.33 30.01 19.56 7.43 3.26 1.17 ปาน

กลาง(7) 

7.ปญหาสิ่งแวดลอม เชน ไมมท่ีีท้ิงขยะ 

นํ้า เนาเสยี ไมมรีะบบระบายนํ้า 

18.31 24.15 34.24 17.07 6.23 3.31 1.13 ปาน

กลาง(6) 

8. ปญหาดานการศึกษา และขาดแหลง 

   เรียนรูในชุมชน 

6.63 22.99 44.6 17.86 7.91 3.03 0.99 ปาน

กลาง(9) 

9. ปญหาดานสุขภาพอนามัย 
6.14 24.43 49.18 15.67 4.59 3.12 0.9 ปาน

กลาง(8) 

10. ปญหาหน้ีสนิ 34.14 35.87 23.95 4.4 1.64 3.96 0.95 มาก(1) 

รวมเฉลี่ย 17.24 27.05 34.76 14.8 6.14 3.35 1.046 
ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 4    ผลการสํารวจความคดิเห็นเก่ียวกับความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดขอนแกน 

ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน 

ระยะ 3 ป 

โครงการพัฒนา 

ระดับความตองการ 

(x) Std. 
แปร

ผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1.โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง 36.90 33.76 23.11 4.96 1.26 4.00 0.95 มาก(1) 

2. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค 

–   บริโภค เลี้ยงสัตว และเกษตร 

36.46 34.09 20.72 7.21 1.52 3.97 0.99 มาก

(2) 

3. โครงการอนุรักษและฟนฟู 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

22.80 37.42 30.60 8.19 0.98 3.73 0.93 มาก(5) 

4. โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 22.06 37.73 30.17 8.48 1.59 3.70 0.95 มาก(6) 

5. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด   อาชญากรรมและความปลอดภัยใน

ชีวติและ ทรัพยสนิ 

34.44 31.42 24.94 7.09 2.11 3.89 1.02 มาก

(3) 

6. โครงการดานการแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม 

14.68 37.44 37.06 9.46 1.36 3.55 0.9 มาก

(10) 

7.โครงการสงเสริมดานการศึกษา 17.65 38.59 37.02 5.60 1.15 3.66 0.87 มาก(8) 

8. โครงการอนุรักษและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม   กฬีาและนันทนาการ 

15.99 37.72 38.30 6.86 1.12 3.61 0.87 มาก(9) 

9.โครงการดานการปองกัน ควบคุมและ

รักษา  สุขภาพอนามัย 

17.44 40.22 35.19 6.25 0.89 3.67 0.86 มาก(7) 

10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว 

17.54 31.14 33.72 14.38 3.23 3.45 1.03 มาก

(11) 

11. โครงการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุน

ดาน   การเกษตรและปศุสัตว 

26.15 35.78 27.68 7.89 2.51 3.75 1 มาก(4) 

รวมเฉลี่ย 23.83 35.94 30.77 7.85 1.61 3.73 1.024 มาก 
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3. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 

       3.1   อํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด  
  

 พระราชบัญญัตทิี่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัดพระราชบัญญัติ

องคการบรหิารสวนจังหวัด  พ.ศ.2540 และฉบับแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2546 บทบัญญัตทิี่เกี่ยวของ

กับอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด  คอื 

  ม.45 องคการบรหิารสวนจังหวัดมอีํานาจหนาท่ีดําเนินกจิการภายในเขตองคการบรหิาร

สวนจังหวัด  ดังตอไปน้ี  

  1) ตราขอบัญญัตโิดยไมขัดหรอืแยงตอกฎหมาย 

  2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด  และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบยีบที่คณะรัฐมนตรกีําหนด 

  3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 

  4)  ประสานและใหความรวมมอืในการปฏบิัตหินาที่ของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น 

  5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น  

  6) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการสวนจังหวัด พ .ศ. 2498 

เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 

  7) คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  8)  ทว ิบํารุงรักษาศลิปะ จารตีประเพณี  ภูมปิญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดขีองทองถิ่น 

 9) จัดทํากจิการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการทองถิ่นที่อยูในเขต องคการบรหิาร

สวนจังหวัดและกจิการนัน้เปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนนิการหรอืใหองคการบรหิาร

สวนจังหวัดจัดทํา  ทัง้นี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

 10) จัดทํากจิกรรมอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตนิี้หรอืกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

  บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลางหรอืราชการสวนภูมภิาคอาจมอบให

องคการบรหิารสวนจังหวัดปฏบิัตไิด  ทัง้นี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

             อํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัดตามการถายโอนภารกจิใหแกองคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  หมวด 14  มาตราที่ 281-290  ได

กําหนด  เรื่อง  การปกครองสวนทองถิ่น   ซึ่งแสดงถงึเจตนารมณที่ตองการใหทองถิ่น   มอีสิระในการ

ปกครองตนเอง  เพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น   ไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย   การ

ปกครองการบรหิาร  การบรหิารบุคคลการเงนิและการคลัง และการมอีํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นโดยเฉพาะ   ดังนัน้การที่จะใหเจตนารมณของการ     ปกครองสวนทองถิน่มผีลในทางปฏบิัตแิละเกดิ
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การพัฒนาการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นในทองถิ่นอยางตอเนื่องรัฐธรรมนูญกําหนดใหมกีฎหมายกําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น มหีนาที่บํารุง รักษาศลิปะจารตีประเพณี    ภูมปิญญาทองถิ่นหรอืวัฒนธรรมอัน

ดขีองทองถิ่น   จัดการศกึษาอบรม  และการฝกอาชีพ  สงเสรมิและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมการจัดการ

บรกิารสาธารณะเพื่อไมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นละเลยหรอืเพกิเฉยตองานดานสังคม   และคุณภาพ

ชีวติของประชาชนรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 14  ที่วาดวย  การปกครองสวนทองถิ่น  จงึเปนพันธะสัญญารับมอบ

ใหแกประชาชน โดยผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 จงึเปนกลไกทางกฎหมายที่   เกดิขึ้นเพื่อการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับนี้จงึมีความสําคัญและมผีลตอการ

เปลี่ยนแปลงการปฏบิัตงิานของสวนราชการตางๆพระราชบัญญัต ิกําหนดแผนฯ  มผีลบังคับใชตัง้แตวันที่  18  

พฤศจกิายน 2542  โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา   ฉบับกฤษฎกีา  เลมที่ 116 ตอนที่  114 ก วันที่ 17  

พฤศจกิายน  2542  โดยมคีณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนองคกร

รับผิดชอบการดําเนนิการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผนฯ   
 

  3.2  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   บทบัญญัตทิี่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด   มี

ดังน้ี 

  ม.17ใหองคการบรหิารสวนจังหวัดมอีํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้                                                                                                                                         

       1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบยีบที่คณะรัฐมนตรกีําหนด 

  2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในการพัฒนาทองถิ่น 

  3) การประสานและใหความรวมมอืในการปฏบิัตหินาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

  4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

  5) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  6) การจัดการศกึษา 

  7) การสงเสรมิประชาธปิไตย  ความเสมอภาค  และสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

  8) การสงเสรมิการมสีวนรวมของราษฎร  ในการพัฒนาทองถิ่น 

  9) การสงเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  10)  การจัดตัง้และดูแลระบบบําบัดน้ําเสยีรวม 

  11) การกําจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏกิูลรวม 

  12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพษิตาง ๆ 

  13) การจัดการและดูแลสถานขีนสงทัง้ทางบกและทางน้ํา 

  14)  การสงเสรมิการทองเทีย่ว 
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  15)  การพาณชิย การสงเสรมิการลงทุน   และการทํากจิการไมวาจะดําเนนิการเองหรอืรวมกับ

บุคคลอื่น หรอืจากสหการ 

  16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  

  17) การจัดตัง้และดูแลตลาดกลาง 

  18) การสงเสรมิการกฬีา  จารตีประเพณี  และวัฒนธรรมอันดงีามของทองถิ่น 

  19) การจัดใหมโีรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 

  20)  การจัดใหมพีพิธิภัณฑ  และหอจดหมายเหตุ 

  21) การขนสงมวลชน  และการวศิวกรรมจราจร 

  22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  23) จัดใหมรีะบบรักษาความสงบเรยีบรอยในจังหวัด 

24) จัดทํากจิกรรมใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบรหิารสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต 

และกจิการนัน้เปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนนิการ   หรอืใหองคการบรหิาร

สวนจังหวัดจัดทํา  ทัง้นี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  25) สนับสนุนหรอืชวยเหลอืสวนราชการหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนา ทองถิ่น 

  26) การใหบรกิารแกเอกชน  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกจิ  หรอื  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

   27) การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก   สตรี    คนชรา  และผูดอยโอกาส 

   28) จัดทํากจิการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตนิี้   หรอืกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน 

อํานาจและหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

   29) กจิการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

3.3  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันที่ 

13 สงิหาคม  2546   เรื่อง กาํหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะขององคการ

บรหิารสวนจังหวัด  ไดกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคการบรหิารสวนจังหวัด (อบจ.)ไว

ดังนี้ 

       ขอ  1  ลักษณะของการดําเนินงานของ  อบจ. ในการใหบรกิารสาธารณะในเขตจังหวัด 

(1) ดําเนนิงานในโครงการที่มขีนาดใหญที่เกนิศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

ในเขตจังหวัด 

(2) เปนการดําเนนิงานที่ปรากฏถงึกจิกรรมที่เปนภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในจังหวัดที่มุงตอประโยชนของทองถิ่นหรอืประชาชนเปนสวนรวม และไมเขาไปดําเนนิงานที่ อปท. อื่นใน

จังหวัดสามารถดําเนนิการไดเอง 

(3) เขาไปดําเนนิงานตามแผนงานหรอืโครงการในลักษณะที่มคีวามคาบเกี่ยวตอเนื่องหรอืมี  

ผูไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป 
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                ขอ  2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ของ อบจ. ตามขอ 1 อบจ. ควรจะ

ดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะ ดังนี้คอื 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัดโดยการ 

สรางและพัฒนาระบบการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสูการใชจายงบประมาณในการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มคีวามสมดุลและคุมคาทางเศรษฐกจิ 

(2) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ หรอืมกีาร 

เกี่ยวเนื่องหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรอืในลักษณะที่เปนเครอืขายหลักในการเช่ือมโยงกับแผนงาน

โครงการที่ดําเนนิการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 

(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวติใหกับ 

ประชาชนและในระดับจังหวัด และไมเปนการซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อขยายศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศกึษา สาธารณสุข การสังคม

สงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 

(4) การสงเสรมิจารตี ประเพณ ีวัฒนธรรม การทองเทีย่ว การสงเสรมิการลงทุนและ 

การพาณชิยกรรมของจังหวัด 

(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งการ 

ทําหนาที่เปนองคกรหลักในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสยีรวม ใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 

(6) ใหบรกิารดานเทคนคิ วชิาการ เครื่องมอื เครื่องจักรกล บุคลากร แกองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด 

(7) ดําเนนิการตามภารกจิที่ไดรับการถายโอนภารกจิตามที่กําหนดไวในแผนปฏบิัตกิาร

กําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งกจิกรรมถายโอนที่ 

อบจ.มหีนาที่ตองทํา 

    ขอ 3 การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค  จะกระทําไดแต

เฉพาะกรณทีี่อยูในอํานาจของ อบจ.ที่จะตองดําเนนิการเอง แตไมสามารถดําเนนิการเองได เนื่องจากเปน

การปฏบิัตซิึ่งจะตองใชเทคนคิวชิาการสูง และหนวยงานของรัฐนัน้ มคีวามสามารถที่จะดําเนนิการไดดกีวา 

และผลของการใหการสนับสนุนนัน้จะเปนประโยชนตอการดําเนนิงานตามอํานาจหนาที่ของ อบจ. 

 การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดจะกระทําไดในกรณทีี่เรงดวนและ

จําเปนหากไมดําเนนิการจะกอใหเกดิความเสยีหายอยางรายแรงตอประชาชน 

 การใหการสนับสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะขอการสงเสรมิ

ความสามารถดําเนนิการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบรหิารจัดการในลักษณะของการรวมคดิ รวมทํา 

รวมรับผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการใหสิ่งของ หรอืการเขาไปดําเนนิการแทน              
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บทท่ี  3 
 

วธิกีารตดิตามประเมนิผล 
 

  การตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกน  ไดดําเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  เปนการตดิตาม

ประเมนิผลแผนงาน/โครงการ ที่ปรากฏในแผนดําเนนิงาน ประจําป พ.ศ. 2558 ขององคการบรหิาร

สวนจังหวัดขอนแกน  และโครงการที่ปฏบิัตไิดจรงิในปงบประมาณที่ตัง้ไว  ซึ่งผานการพจิารณาจาก

สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน และประกาศใชแลว โดยจะเปรยีบเทยีบในแตละปมแีผนงาน/

โครงการใดบางที่นําไปดําเนนิการตามขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปแตละแผนงานโครงการ  

มจํีานวนเทาใด เปนรอยละเทาใด  ทัง้จํานวนโครงการและงบประมาณใหชัดเจนแลวดําเนนิการ

ตดิตามฯ ในแตละยุทธศาสตร  ไดดําเนนิการตดิตามและประเมนิผลตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. ขัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผล 

3. พื้นที่ที่ดําเนนิการตดิตามและประเมนิผล 

4. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

7. การวเิคราะหขอมูล 

8. สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

9. การนําเสนอ 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร (Population) คอื ประชาชนกลุมเปาหมายที่จะทําการตดิตามและ

ประเมนิผล การดําเนนิโครงการขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ที่ไดดําเนนิการแลวเสร็จ  

โดยจะทําการตดิตามและประเมนิผลใหครบทุกดาน ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน  รวม  26  อําเภอ ใน

ทุกยุทธศาสตรการพัฒนาทัง้  6  ยุทธศาสตร โดยใหครอบคลุมทุกอําเภอ ยุทธศาสตรละไมนอยกวา 

3 เปอรเซ็นต ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ได  œจําแนกโครงการที่ตดิตามและประเมนิผลตาม

ยุทธศาสตรได  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรที่  1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม           จํานวน    5    โครงการ  

ยุทธศาสตรที่  2   การพัฒนาการศกึษา   จํานวน    4   โครงการ 

ยุทธศาสตรที่  3   การพัฒนาเมอืงและชุมชน           จํานวน   20   โครงการ  

ยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน                    จํานวน    3   โครงการ  

ยุทธศาสตรที่  5   การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

                                                                                             จํานวน   12   โครงการ 

ยุทธศาสตรที่  6   การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ด ี           จํานวน   2   โครงการ 

                                              รวมท้ังหมด            จํานวน    46   โครงการ 

 

    1.2 กลุมตัวอยาง  (Sampling)  ในการเลอืกกลุมตัวอยางในปนี้  เลอืกตัวอยางแบบบังเอญิ 

(Accidental Sampling) คอืไมจําเพาะเจาะจงวาเปนใคร  ไมกาํหนด  เพศ  การศึกษา  อายุ  อาชีพ  แต

ตองเปนผูที่ไดรับประโยชนหรอือยูในชุมชน ซึ่งโครงการนัน้ดําเนนิการในพื้นที่เปนการเลอืกแบบ

เจาะจง (purposive sampling) 

- จํานวนกลุมตัวอยางแบบกําหนดไวกอน ( Quota Sampling) คอื จะใหตอบ

แบบสอบถามเพื่อตดิตามและประเมนิผล ตามความเหมาะสมของแตละโครงการ 

 

2. ข้ันตอนการตดิตามและประเมนิผล 

     1. แตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

              2. แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยตดิตามประเมนิผล ตามที่

เห็นสมควร โดยแบงเขตรับผิดชอบ ในแตละอําเภอ ครอบคลุมทัง้จังหวัดขอนแกน 

3. คัดเลอืกโครงการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการที่ได  

ดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ใหครอบคลุม ทุกยุทธศาสตรการพัฒนา ทัง้ 26 อําเภอ ใน

เขตจังหวัดขอนแกน 

 4. จัดทําแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตร เพื่อตดิตามประเมนิผล โดยใชเกณฑ

ความพงึพอใจ คอื ประชาชนบุคคลทั่วไป ท ี่ ไดรับประโยชนหรอืมาใช  บรกิารของโครงการ โดยการ

กําหนดหัวขอแบบสอบถาม ตามแนวทางการพัฒนา  ตัวช้ีวัด  และตามวัตถุประสงคอื่นๆ ของ

โครงการ เปนตน 

 5. แจกแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตรใหคณะทํางานที่ไดรับการแตงตัง้ไป

ดําเนนิการแจกใหประชาชนตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ  ที่ไดคัดเลอืกแลวเพื่อให

ประชาชนตอบแบบสอบถามและแสดงความคดิเห็นไดโดยอสิระ 

 6. คณะทํางานและผูชวยเก็บแบบสอบถามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคนืให ฝาย

ตดิตามและประเมนิผล  กองแผนและงบประมาณ เพื่อรวบรวมไวแตละยุทธศาสตร 

       7. กองแผนและงบประมาณ   คัดแยกแบบสอบถามแตละยุทธศาสตร ที่ไดรับคนืและ

ทําการลงรหัสขอมูล ประเมนิผลแตละยุทธศาสตร โดยใชโปรแกรมประมวลผลทางคอมพวิเตอร   

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  หนา 28 
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 8 . เสนอรายงานผลการตดิตามและประเมนิผล ใหคณะกรรมการและผูบรหิาร

รายงานตอสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป  และปดประกาศ

ในที่เปดเผยเพื่อใหประชาชนรับทราบผลการประเมนิผลโดยทั่วถงึกัน  ไมนอยกวา 1 เดอืน 
 

3. การเลอืกพื้นท่ีดําเนินการ 

                   การเลอืกพื้นที่ดําเนนิการตดิตามประเมนิผลในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน รวม  26  

อําเภอ  โครงการตามแผนดําเนนิงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558   ที่ดําเนนิการจรงิ 
 

4. เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

  ในการตดิตามและประเมนิผลครัง้นี้  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลฯ ใช

แบบสอบถามที่องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนไดจัดทําไว เพื่อดําเนนิการตดิตามและประเมนิผล

ความพงึพอใจของประชาชนตอการดําเนนิงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานตาง ๆ  ทัง้  6  

ยุทธศาสตร ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  และตามแบบสอบถามที่กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่นกําหนด ประเด็นคําถามที่คณะทํางานสรางเครื่องมอืสําหรับตดิตามและประเมนิผล

โครงการใหครอบคลุมทุกประเด็น โดยแยกเปนโครงการของแตละยุทธศาสตร ใหครอบคลุมทัง้ 26 

อําเภอ ตามที่กําหนดไว โดยใหคณะทํางานและผูชวยเก็บแบบสอบถามที่ไดรับการแตงตัง้นําไปแจก

แบบสอบถามตามที่ไดรับหมอบหมาย  ทัง้ 6 ยุทธศาสตร ตามคูมอืการตดิตามและประเมนิผลการ

จัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏบิัตขิององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  ตามแบบสอบถาม ตาม

หัวขอที่กําหนด  คอื แบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการของ, 

แบบสอบถามการมสีวนรวมของของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการ และแบบสอบถาม

ความคดิเห็นของประชาชนที่ตองการใหองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนาตอไป ทัง้  6  

ยุทธศาสตร    
 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล   

   ในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดนํา

ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมนิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 มารวมในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกน  ประกอบดวย การวางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) การจัดทํางบประมาณ การใช

จายงบประมาณ  การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  และยัง

ไดรวบรวมขอมูลแบบสอบถามที่แจกใหประชาชนในพื้นที่โครงการที่ดําเนนิการนัน้ ๆ เก็บรวบรวมเพื่อ

นําไปวเิคราะหขอมูล  
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              5.1  การวางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) 

                  องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ

แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการที่บัญญัตไิวในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548โดยผานการมสีวนรวมของประชาชน  

เชน การจัดเวทปีระชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจรงิ

ของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  

                องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) 

เมื่อวันที่ 30 มถิุนายน 2557 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 

2558-2560)  
 

ตารางท่ี  5      แสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร 
2558 2559 2560 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาคุณภาพคน 

และสังคม 

170 135,395,000.00 20 62,353,000.00 20 62,453,000.00 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษา 
51 186,663,560.00 38 146,745,560.00 36 146,245,560.00 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาเมอืงและชุมชน 
228 396,303,000.00 174 253,776,400.00 173 268,190,000.00 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 
69 131,325,000.00 11 49,800,000.00 11 50,300,000.00 

ยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรม ชาติ

และสิ่งแวดลอม 

96 91,147,600.00 125 177,528,000.00 122 186,502,000.00 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาระ บบการ

บริหารจัดการท่ีดี 

66 858,473,300.00 50 811,734,500.00 50 825,262,780.00 

รวม 680 1,799,307,460.00 418 1,501,937,460.00 412 1,538,953,340.00 
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      5.2  การจัดทํางบประมาณ 

               ผูบรหิารองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดประกาศใชขอบัญญัตงิบประมาณ  เมื่อ

วันที่  7 ตุลาคม  2557   โดยมโีครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัตงิบประมาณ  จํานวน  619  โครงการ 

งบประมาณ 1,859,311,433  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  
 

ตารางท่ี  6        แสดงจํานวนโครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2558  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัต ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 166 138,310,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 79 347,908,960 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชุมชน 198 358,413,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 68 131,038,000 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 49 32,735,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี 59 850,906,473 

รวม 619 1,859,311,433 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาฯ เดอืน

ตุลาคม 2557 -  30  กันยายน  2558 
 

 7. การวเิคราะหขอมูล 

  การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน กองแผน

และงบประมาณ คัดแยกแบบสอบถามที่ไดรับกลับคนืมา ตามยุทธศาสตร รวม 6 ยุทธศาสตร แลว

นํามาจัดลําดับขอมูลเพื่อนํามาวเิคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร  และแปลผลขอมูล

ที่ไดจากแบบสอบถาม 
 

8. สถิตท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูล  

  ในการวเิคราะหขอมูล เนื่องจากเปนการตดิตามและประเมนิผล ในเชิงปรมิาณ เกณฑ

ที่ใชวัด ใชเกณฑวัดระดับความพงึพอใจตอการดําเนนิการตามโครงการตางๆ ขององคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกน จะใชสถติเิชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  โดยการหา คาเฉลี่ย  คารอยละ ใน

การวัดระดับความพงึพอใจและระดับการมสีวนรวมในการบรหิารจัดการโครงการ และอางอิงจาก

กลุมตัวอยางไปยังประชากรทัง้หมด  
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   ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน เกณฑคะแนนที่ใชในการวัดความพงึพอใจ

ประมาณคา  5  ระดับ  การวัดเปนชวงสเกล ของลเิคริท (Likert five rating scale)  โดยมเีกณฑการให

คะแนนดังนี้ (บุญชม  ศรสีะอาด, 2545) 

  5    หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจ ในระดับมากที่สุด 

  4    หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจ ในระดับมาก  

  3    หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจ ในระดับปานกลาง  

  2    หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจ ในระดับนอย  

1 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจ ในระดับนอยที่สุด 
 

จากหลักการดังกลาว  สามารถแบงความหมายของระดับคะแนนออกเปน   5   ระดับ  

ทพิยา   กจิวจิารณ  การวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร (การวจัิยเชิงปรมิาณ) 2551   (หนา 123 – 124  

อางมาจากวาณ ี แสนมหาชัย) ดังนี้ 
 

         ระดับคะแนน        แปลผล 

  4.21 – 5.00      ระดับความพงึพอใจ     มากที่สุด 

  3.41 – 4.20      ระดับความพงึพอใจ     มาก 

  2.61 – 3.40      ระดับความพงึพอใจ      ปานกลาง 

  1.81 – 2.60      ระดับความพงึพอใจ      นอย 

  1.00 – 1.80      ระดับความพงึพอใจ      นอยที่สุด 
 

9. การนําเสนอรายงานผลการตดิตามและประเมนิผล   

     จัดทํารายงานผลการตดิตามในเชิงพรรณนา ในบทที่ 4  แสดงรูปแบบของตารางแจก

แจงความถี่  ในประเดน็คําตอบตางๆ ที่ไดจากแบบสอบถามของประชากรครบทุกคําถาม โดยคาสถติิ

ที่ใชจะเปนคารอยละ คาเฉลี่ย  และสรุปผลการตดิตามในภาพรวม แสดงอยูในบทที่ 5  รวบรวมทํา

เปนรูปเลมรายงานนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด และประชาสัมพันธใน  website  ขององคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกนเพื่อเผยแพรให ประชาชน และ ผูสนใจใหทราบตอไป 
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บทท่ี 4 

 

ผลการดาํเนินงาน 
 

    การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558   ไดกําหนดแผนงานโครงการ และงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ทัง้หมด  6  ยุทธศาสตร ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 7   แสดงการเปรยีบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณระหวางแผนงานกับโครงการท่ีดําเนนิการตามแผนการ  

                 ดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

       จํานวนโครงการ         จํานวนงบประมาณ(บาท) 

ตามแผนฯ 

ป 58 

ตาม

ขอบัญญัติ    

ป 58  

 คดิเปน % 

ของ

โครงการ

ทั้งหมด 

ตามแผนฯ   

ป 58 

ตาม

ขอบัญญัติ  

ป 58  

 คดิเปน % 

ของงบ 

ประมาณ

ทั้งหมด  

1.การพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคม 
170 166 26.82 135,395,000 138,310,000 7.44 

2.การพัฒนา

การศกึษา 
51 79 12.76 186,663,560 347,908,960 18.71 

3.การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
228 198 44.13 396,303,000 358,413,000 19.28 

4.การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 
69 68 10.99 131,325,000 131,038,000 7.05 

5.การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

96 49 7.92 91,147,600 32,735,000 1.76 

6. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ด ี
66 59 9.53 858,473,300 850,906,473 45.76 

รวม 680 619 100 1,799,307,460 1,859,311,433 100 
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ตารางท่ี 8      รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน ป 2558  อบจ. ขอนแกน อ.เมอืงขอนแกน จ.ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 

ตามแผนฯ 
อนุมัติ

งบประมาณ 
ลงนามสัญญา เบกิจาย 100% 

จํานวน 

โครงการ 

งบประ 

มาณ 

จํานวน 

โครง 

การ 

งบประ 

มาณ 

จํานวน 

โครง 

การ 

งบประ 

มาณ 

จํานวน 

โครง 

การ 

งบประ 

มาณ 

จํานวน 

โครง 

การ 

งบประ 

มาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และ

สังคม 
170 135.40 167 133.12 167 133.08 163 133.08 163  133.08 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษา 51 186.66 51 186.63 47 185.29 45 180.27 45 180.27 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชุมชน 228 396.30 169 315.75 169 280.52 132 212.21 132 211.21 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 69 131.32 67 124.58 67 124.42 65 123.93 65 123.93 

5.ยุทธศาสตรการบริหารจดัการทรัพยากร   

  ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
96 91.15 54 40.95 54 35.71 50 33.11 50 33.11 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหาร       

  จัดการที่ด ี
66 858.47 66 849.10 66 828.24 62 828.24 62 828.24 

รวม 680 1,799.30 574 1,650.13 570 1,587.26 517 1,511.01 517 1,511.01 

 

 

ในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558  ไดดําเนนิการตดิตามและประเมนิผลภายใตแผนดําเนนิงานประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ตามแผนงาน/โครงการ  ตาม

แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2558-2560) รวมโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ป 2558 จํานวน 6 80  

โครงการ งบประมาณตามแผนฯ 1,799,307,460  บาท และโครงการตามขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2558  จํานวน  619  โครงการ  งบประมาณ 1,859,311,433  บาท   

ขอบเขตการตดิตามและประเมนิผล  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ทําการตดิตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ตามแผนดําเนนิงานประจําป พ.ศ.2558  คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมนิผลฯ ไดกําหนดตัวช้ีวัด ทั้ง  6  ยุทธศาสตรๆ   ละไมนอยกวา 3%  โดยครอบคลุมทัง้ 26 อําเภอใน

เขตจังหวัดขอนแกน แยกเปนโครงการที่ อบจ. ดําเนนิการเอง  และโครงการที่ใหการสนับสนุนหนวยงาน

อื่น โดยแยกรายละเอยีดแตละยุทธศาสตรการพัฒนาและกําหนดเกณฑการคัดเลอืกโครงการดังนี้ 

คัดเลอืกโครงการแตละยทุธศาสตร  ครอบคลุมทัง้  26  อําเภอ โดยใหคณะกรรมการและ

อนุกรรมการที่ไดรับแตงตัง้เปนผูสุมคัดเลอืกโครงการในแตละอําเภอ แตละยุทธศาสตรจะตองกระจายให

ครอบคลุมทุกอําเภอ  ยกเวน ในบางยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่ไมมโีครงการหรอืมจํีานวนโครงการจํากัด 

จึงเลอืกแบบเจาะจง  ฉะนัน้ ในแตละยุทธศาสตรจึงมจํีานวนไมเทากัน ขึ้นอยูกับสภาพปญหาและความ

ตองการของประชาชนแตกตางกัน  หลักเกณฑในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามฯ  แต

ละโครงการขึ้นอยูกับความเหมาะสมของโครงการ จํานวนโครงการที่ตดิตามจงึไมเทากันในแตละ

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังตอไปนี้  
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  1.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม            จํานวน    5    โครงการ 

                2.  การพัฒนาการศกึษา                                            จํานวน   4    โครงการ 

                 3.  การพัฒนาเมอืงและชุมชน                  จํานวน   20   โครงการ  

   4.  การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน                                     จํานวน    3    โครงการ 

                              5.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม   จํานวน   10   โครงการ 

 6.  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี                          จํานวน    2    โครงการ 
 

รวมโครงการทัง้หมด                                                 จํานวน   46   โครงการ  

รวมแบบสอบถามทัง้หมดที่แจก                                    จํานวน   2,550    ชุด 

รวมแบบสอบถามทัง้หมดที่ไดรับคนื  จํานวน   2,326   ชุด   คดิเปนรอยละ 91.22 

 คณะทํางานไดเสนอผลการวเิคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังนี้  

1. สัญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

2. ขัน้ตอนในการวเิคราะหขอมูล 

3. ผลการวเิคราะหขอมูล 
 

1. สัญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

     เพื่อใหเกดิความเขาใจตรงกันในการสื่อความหมาย ไดกําหนดความหมายของสัญลักษณที่

ใชในการวเิคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

         n       แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 

                        x       แทน    คาเฉลี่ย (Mean) 

                      S.D     แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

2. ข้ันตอนในการวเิคราะหขอมูล 

    ในการวเิคราะหขอมูล ไดดําเนนิการตามลําดับ ดังนี้ 

      1. วเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  เพื่อศกึษาระดับความพงึพอใจของประชากรตอการ

ดําเนนิการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ในแตละยุทธศาสตร ทัง้ 6 ดาน โดยหา

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

 2.  วเิคราะหขอมูลแสดงระดับการความคดิเห็นและการมสีวนรวมของประชาชนในการ

บรหิารจัดการโครงการพัฒนาฯ ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   

 3.  ขอเสนอแนะอื่นๆ ของประชาชนในการแสดงความคดิเห็น โดยอสิระ ใหประชาชนได

แสดงออกตอการมสีวนรวมในการบรหิารจัดการโครงการตางๆ  เพื่อสะทอนผลการดําเนนิงานของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ในมุมมองของประชาชนใหไดทราบ เพื่อปรับปรุงการดําเนนิงานในป

ตอไป  

 

 

 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558       หนา 35 

 



บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

3. ผลการวเิคราะหขอมูล 

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน               

ทัง้  6  ยุทธศาสตรปรากฏผลดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

               ผลการวเิคราะหระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม   ผลการวเิคราะหขอมูล 

ปรากฏผลดังนี้  

ตารางที่  9   ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนายุทธศาสตรที่1การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โดย

ภาพรวมและรายขอ 

ความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน 
 ระดับความพงึ

พอใจ(n =386) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมงีานทํา การจัดกิจกรรมเพื่อ   

สงเสรมิการมรีายไดในชุมชน 

3.89 0.777 มาก  

2. การพัฒนาคนในชุมชนและสังคมใหมคุีณธรรม จริยธรรมและ   

ศลีธรรม นาํความรูสูการพฒันาสังคม ประเทศชาต ิอยางยั่งยนื 

3.75 0.864 มาก 

3. การสงเสริมและพัฒนาการกีฬา เพื่อการแขงขันและตานภัยยา   

เสพตดิใหคนในชุมชน  สังคม และประเทศชาต ิ

3.84 0.829 มาก 

4.การจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสบืสานศลิปวฒันธรรม ศาสนา  

จารตีประเพณ ีและภูมปิญญาของทองถ่ินใหคงไวอยางยั่งยนื  

3.86 0.827 มาก 

5.การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมงีานทําใหกับประชาชนใน  

ทองถ่ิน เชนการจัดกิจกรรม การสอนและการฝกอาชีพ 

3.85 0.861 มาก 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรูของคนทุกระดับในชุมชนและสังคม เพื่อ   

การพัฒนาคุณภาพของตนเอง สูการพัฒนาสังคม ประเทศชาต ิ

3.87 0.843 มาก 

7. การสงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมที่ด ีอันมผีลมาจากคนในชุมชน   

และสังคม ทุกระดับ เปนคนที่มคุีณภาพ 

3.84 0.852 มาก 

8. การปองกันปญหาและการบําบดัผูตดิยาเสพตดิของจังหวัด เชน   

การจัดกิจกรรมเพื่อการปองกันและแกปญหา การใหความรูตอ  

ประชาชนและความเขมงวดของสวนราชการ 

3.85 0.822 มาก 

9. การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมงีานทํา การจัดกิจกรรมเพื่อ  

สงเสริมการมรีายไดใหกับผูสูงอายุ 

3.78 0.782 มาก 

10.การสงเสริมพัฒนาอาชีพ การมงีานทํา การจัดกิจกรรมเพือ่  

สงเสริมการมรีายไดใหกับผูสูงอายุ 

3.88 0.818 มาก 

รวม 3.84   0.827  มาก 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558       หนา 36 

 



บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

               จากตารางที่ 9  พบวา ความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  

( x  = 3.84,  S.D. = 0.827)  เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาความพงึพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับแรก 

คอื การสงเสรมิพัฒนาอาชีพและการมงีานทํา การจัดกจิกรรมเพื่อสงเสรมิการมรีายไดในชุมชน             

( x  = 3.89, S.D. =0.777)  รองลงมาคอื การสงเสรมิพัฒนาอาชีพและการมงีานทํา การจัดกจิกรรมเพื่อ

สงเสรมิการมรีายไดใหกับผูสูงอายุ ( x  =  3.88, S.D. = 0.818)และการพัฒนาแหลงเรยีนรูของคนทุก

ระดับในชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพของตนเอง สูการพัฒนาสังคม ประเทศชาต(ิ x  = 3.87, 

S.D. = 0.843) ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับความพงึพอใจตํ่าสุดคอื การพัฒนาคนในชุมชนและสังคมใหมี

คุณธรรม จรยิธรรมและศลีธรรม นําความรูสูการพัฒนาสังคม ประเทศชาต ิอยางยั่งยนื  ( x  =  3.75,  

S.D. = 0.864)   
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ตารางที่ 10  ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนายุทธศาสตรที่1การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โดย

ภาพรวมและรายขอ 

 

การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการ

โครงการ 

 ระดับการมสีวน

รวม(n =386) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ

โครงการ/กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการดําเนินงาน 

3.98 0.872 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ

โครงการ/กจิกรรม 

3.80 0.896 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน

ของโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถิ่น 

3.70 0.851 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 

3.74 0.933 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน

โครงการ/กจิกรรม 

3.81 0.856 มาก  

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 3.83 0.884 มาก  

7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข

ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

3.80 0.866 มาก 

รวม 3.80  0.879 มาก 
 

จากตารางที่ 1 0  พบวา  การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการ

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( x  = 3.80,  S.D. = 0.879)  เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา โครงการน้ีมีการเปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการดําเนินงาน  ( x  =  3.98, S.D. = 

0.872) รองลงมาคอื โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ ( x  = 3.83, S.D. = 0.844)  และ มีสวนรวม

ในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม ( x  = 3.81, S.D. = 0.856) ตามลําดับ  สวน

ขอที่มรีะดับการมสีวนรวมต่ําสุดคอื มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ

โครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น( x  = 3.70,S.D. = 0.851) 
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา 

             ผลการวเิคราะหระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศกึษา  ผลการวเิคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางที่  1 1  ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศกึษา ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมและ

รายขอ 

ความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน 
 ระดับความพงึ

พอใจ(n =270) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. การสนับสนุนดานการศกึษาของ อบจ. โดยการจัดกิจกรรม

สนับสนุนคุณภาพ 

2. การจัดการเรียนการสอน ของสถานศกึษาในสังกัด 

4.51 

4.31 

0.614 

0.669 

มากที่สุด  

มากที่สุด 

3.การสนับสนุนการศกึษาของ อบจ. ดานความพรอมเพยีงของ

จํานวนครูผูสอน 

4.34 0.708 มากที่สุด 

4. การพัฒนาคุณภาพของครูผูสอน/ผูบริหาร ในสถานศกึษา  

   สังกัด อบจ. 

4.31 0.652 มากที่สุด 

5. การเพิ่มโอกาสในการแขงขันเพื่อเขาสูสถานศกึษาช้ันนําของ

ประเทศไดอยางเทาเทยีมกับทุกสถานศกึษาทั่วประเทศ 

4.28 0.653 มากที่สุด 

6. การเรยีนรูเทคโนโลยใีหมๆ  ในการสรางนวัตกรรมและองค

ความรูใหม ๆ ที่จะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนา

สังคมและประเทศชาต ิ

4.39 0.640 มากที่สุด 

7. การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมคีวามพรอมทัง้ดานสตปิญญา 

อารมณคุณธรรม จริยธรรม และศลีธรรมอันดทีี่จะสามารถนําไปใช

สําหรับการดําเนนิชีวติในสงัคมไดอยางมคีวามสุข 

4.20 0.762 มาก 

8. การสงเสริมความเปนเลศิทางดานวชิาการ ดนตรี กีฬา และ

ศลิปะเพื่อการแขงขันในทุกระดับ  

4.29 0.639 มากที่สุด 

9. การพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอน 

สําหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป 

4.33 0.643 มากที่สุด 

10. การสงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมที่ด ีอันมผีลมาจาก เด็ก 

เยาวชนเปนคนที่มคุีณภาพ เร่ิมจากสถานศกึษา 

4.41 0.644 มากที่สุด 

รวม  4.34  0.662 มากที่สุด 
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

                  จากตารางที่ 1 1  พบวา  ความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาการศกึษา  โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด         

( x  = 4.34, S.D. = 0.662)  เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาความพงึพอใจอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับ

แรก คอื การสนับสนุนดานการศกึษาของ อบจ. โดยการจัดกจิกรรมสนับสนุนคุณภาพ( x  =  4.51,      

S.D. = 0.614) รองลงมาคอื การสงเสรมิใหเกดิทุนทางสังคมที่ด ีอันมผีลมาจาก เด็ก เยาวชน เปนคนที่มี

คุณภาพ เริ่มจากสถานศกึษา ( x  = 4.41, S.D. = 0.644)  และการเรยีนรูเทคโนโลยใีหมๆ  ในการสราง

นวัตกรรมและองคความรูใหม ๆ ที่จะสามารถนําไปใชใหเกดิประโยชนในการ  พัฒนาสังคม และ

ประเทศชาต(ิ x  = 4.39, S.D. = 0.640) ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับความพงึพอใจตํ่าสุดคอื การพัฒนา

เด็กและเยาวชนใหมคีวามพรอมทัง้ดานสตปิญญา อารมณ คุณธรรม จรยิธรรม และศลีธรรมอันดทีี่จะ

สามารถนําไปใชสําหรับการดําเนนิชีวติในสังคมไดอยางมคีวามสุข( x  = 3.20, S.D. = 0.762)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558       หนา 40 

 



บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางที่  12   ผลการวเิคราะหระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการตาม 

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศกึษา ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

โดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการ 
 ระดับการมสีวน

รวม(n =270) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

และ   แสดงความคิดเห็นตอการดําเนนิงาน 

4.18        0.717 มาก 

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/

กิจกรรม 

4.10 0.710 มาก 

3. มกีารรายงานและนําผลจากการตดิตามผลการดําเนนิงานของ

โครงการ/   กิจกรรม นาํไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

4.09 0.753 มาก 

4.มคีวามโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบการ

ดําเนนิ   โครงการ/กิจกรรม 

4.16 0.780 มาก 

5.มสีวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดาํเนนิโครงการ/กิจกรรม 4.26 0.735 มาก 

6. โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 4.21 0.708 มาก 

7.โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยาง

รวดเร็ว 

4.21 0.756 มาก 

รวม 4.17 0.737 มาก 
 

จากตารางที่  12  พบวา การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ยุทธศาสตรที่  2  การพฒันาการศกึษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก         

( x  = 4.17, S.D. = 0.737)  เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา  ขอที่มีสวนรวมมากเปนอันดับแรก คอื  มีสวน

รวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม  ( x  = 4.26,  S.D. = 0.735) รองลงมาคอื 

โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ  ( x  = 4.21, S.D. = 0.708) และโครงการน้ีตรงกับความตองการ

ของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว( x  = 4.21, S.D. = 0.737)  ตามลําดับ  สวนขอที่มรีะดับการ

มสีวนรวมต่ําสุดคอื มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 

นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  ( x =4.09, S.D. = 0.753) 
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเมอืงและชุมชน 

   ผลการวเิคราะหระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาเมอืงและชุมชน ผลการวเิคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 13  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาเมอืงและชุมชน ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โดย

ภาพรวมและรายขอ 

ความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน 
 ะดับความพงึพอใจ 

    (n 420) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. การกอสรางถนนในความรับผดิชอบของ อบจ. มสีภาพด ีผวิจราจรไมเปน 

   หลุมเปนบอ ใชการไดดมีคีวามปลอดภัย 

3.77 

 

0.848 มาก  

2. การพัฒนาและการบํารุงรักษาถนนในความรับผดิชอบ ของ อบจ. เชนผวิ

จราจร ไหลทางไมชํารุด 

3.70 0.876 มาก  

3. การพัฒนาและบํารุงรักษาทําใหเกิดการความปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ทัง้ชีวติและทรัพยสนิ 

3.94 0.784 มาก  

4. การสนับสนุน การชวยเหลอื การปฏบิัตงิานปองกันและบรรเทาสาธารณ 

ภัยในจังหวัดของ อบจ.เชนการเกิดอุทกภัยวาตภัยภัยหนาวสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนในทองถ่ินไดอยางยั่งยนื 

3.82 1.065 มาก  

5.การประสานและการจัดทําผังเมอืงอยางเปนระบบสงผลใหชุมชน และ

บานเมอืงม ีความเปนระเบยีบมากขึ้น 

3.75 0.827 มาก 

6.การกอสรางกอถนนทําใหเกิดโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน  

  ตําบลและอําเภอไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา 

3.82 0.798 มาก  

7.การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิทําใหบานเมอืงมี

ความ สงบสุข มคีวามเปนระเบยีบ 

3.66 1.043 มาก 

8. การตดิตัง้เครื่องหมายจราจรบริเวณถนนในความรับผดิชอบของ อบจ.ให

ชัดเจน  เพื่อปองกันอันตราย/อุบัตเิหตุ เชน ปายเตอืน ปายบังคับ ปายแนะนํา  

3.56 0.924 มาก 

9. การปรับปรุงทัศนยีภาพขางทางสะอาด สะดวก มคีวามปลอดภัย สภาพ

ขางทาง ไมรก  เชน ถางปาขางทาง ตัดก่ิงไม 

3.73 1.104 มาก 

10. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

มคีวามสะดวก เชน ไฟฟา ประปา 

3.92 0.773 มาก 

รวม 3.77  0.904   มาก  
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

                   จากตารางที่ 13  พบวา ความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมอืงและชุมชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก          

( x  =  3.77, S.D. =0.904) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาความพงึพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับแรก 

คอื การพัฒนาและบํารุงรักษาทําใหเกดิการความปลอดภัยในการสัญจรไปมาทัง้ชีวติและทรัพยสนิ          

( x = 3.94, S.D. = 0.784) รองลงมาคอื การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการใหได

มาตรฐานมคีวามสะดวก เชน ไฟฟา ประปา( x  = 3.92, S.D. =  0.773) และการกอสรางกอถนนทําให

เกดิโครงขายคมนาคมขนสงเช่ือมระหวางหมูบาน ตําบลและอําเภอไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ประหยัดเวลา( x  =  3.82,   S.D. = 0.798)  ตามลําดับ  สวนขอที่มรีะดับความพงึพอใจต่ําสุดคอื  การ

ตดิตัง้เครื่องหมายจราจรบรเิวณถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ใหชัดเจน เพื่อปองกันอันตราย/

อุบัตเิหตุ เชน ปายเตอืน ปายบังคับ ปายแนะนํา ( x  = 3.56, S.D. = 0.924)   
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 ตารางที่  14  ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมอืงและชุมชน ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  โดย

ภาพรวมและรายขอ 

 

การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการ

โครงการ 

 ระดับการมสีวน

รวม(n =420) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ

โครงการ/   กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการ

ดําเนินงาน 

4.15 0.805 

 

มาก  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ 

   โครงการ/กจิกรรม 

4.08 0.718 มาก  

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน 

   ของโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ  

ประชาชน ในทองถิ่น 

3.73 0.875 

 

มาก  

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 

  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 

3.68 0.993 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน

โครงการ/กจิกรรม 

3.69 0.928 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 3.57 1.010 มาก  

7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข

ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

3.84 0.882 มาก  

รวม 3.82 0.887 มาก  
 

จากตารางที่ 14   พบวา  การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการ

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่  3   การพัฒนาเมอืงและชุมชน    โดยภาพรวมอยูในระดับมาก                

( x  =  3.82,  S.D. = 0.887)  เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่อยูในระดับมากเปนอันดับแรก คอื มี

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการ

ดําเนินงาน( x  =  4.15, S.D. = 0.805)  รองลงมาคอื มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ

โครงการ/กจิกรรม( x  = 4.08,  S.D. = 0.718)  และโครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข

ปญหาไดอยางรวดเร็ว ( x  = 3.84,  S.D. = 0.882)  ตามลําดับ  สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวมต่ําสุดคอื 

โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ ( x  =  3.57,  S.D. = 1.010)   
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน  

               ผลการวเิคราะหระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ผลการวเิคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 15  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โดย

ภาพรวมและรายขอ 

ความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน 

 ระดับความพงึ

พอใจ 

(n =277) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1.การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจงัหวัดขอนแกน 

ให มคีวามหลากหลายเพื่อดงึดูดนักทองเที่ยว 

4.28 

 

0.691 มากที่สุด 

2.การประชาสัมพันธ แนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัด 

  ขอนแกน เชนการแจกเอกสารแผนพับ การจัดกิจกรรมเพือ่ 

  ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

4.09 0.758 มาก  

3.การพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุการทําเกษตรที่ยั่งยนื ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและ

ครอบครัวได 

4.07 0.809 มาก 

4.การสงเสริมศักยภาพการการทองเที่ยวทางธรรมชาต ิเปนการ 

  ทองเที่ยวเชิงอนุรักษทาํใหระบบนเิวศนของธรรมชาตกิลับคนืมา  

4.13 0.779 มาก 

5.การสงเสริมและการพัฒนาสนิคาชุมชนเปนสนิคา OTOP ใหเปน

ที่รูจัก ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดขีึ้น 

4.08 0.823 มาก 

6.การพัฒนาจงัหวัดขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง ทางดานการคา 

การลงทุน และสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น  

4.17 0.743 มาก 

7.การพัฒนาสนับสนุน สงเสริมดานการตลาด เปนการขยาย

สนิคาใหกวางขึ้น  

4.08 

 

0.757 มาก 

8.การเพิ่มศักยภาพกลุม ชุมชนใหมคีวามพรอม ทัง้ในดานการ

บริหารจัดการ สงผลใหเศรษฐกิจในภาพรวม ดขีึ้น  

4.08 0.773 มาก 

9.การสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน สรางความเขมแข็ง      

   ใหเศรษฐกิจชุมชนในระดับรากหญา 

4.01 0.868 มาก 

10.ประชาชนสามารถผลติและพัฒนาผลติภัณฑเพื่อเปนสนิคา 

   สงออกขายในทองตลาดได 

3.97 0.866 มาก 

รวม 3.70  0.786  มาก 

                

                 จากตารางที่ 1 5  พบวา ความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม
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ยุทธศาสตรการพัฒนา  ยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก         

( x =3.70, S.D.=0.786) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาความพงึพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับแรก คอื 

การสงเสรมิสนับสนุนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน ใหมคีวามหลากหลายเพื่อดงึดูด

นักทองเที่ยว( x = 4.28, S.D. = 0.691)รองลงมาคอื การพัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง ทางดาน

การคา การลงทุน และสนับสนุนใหเกดิผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น ( x = 4.17, S.D.=0.743)และการสงเสรมิ

ศักยภาพการการทองเที่ยวทางธรรมชาติ  เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทําใหระบบนเิวศนของธรรมชาติ

กลับคนืมา ( x =4.13,S.D.=0.779) ตามลําดับสวนขอที่มรีะดับความพงึพอใจต่ําสุดคอื ประชาชนสามารถ

ผลติและพัฒนาผลติภัณฑเพื่อเปนสนิคาสงออกขายในทองตลาดได( x  =  3.97,  S.D. = 0.866) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางที่  16  ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา  ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน           

โดยภาพรวมและรายขอ 
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการ

โครงการ 

 ระดับการมสีวนรวม 

(n =277) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอ  

   โครงการ/กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนนิงาน 

4.16 0.813 มาก 

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ 

   โครงการ/กิจกรรม 

4.07 0.816 มาก 

3.มกีารรายงานและนําผลจากการตดิตามผลการดําเนนิงาน  

   ของโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 

   ประชาชนในทองถ่ิน 

4.06 0.818 มาก 

4.มคีวามโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวม 

  ตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 

4.09 0.846 มาก 

5.มสีวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดาํเนนิ  

   โครงการ/กิจกรรม 

4.13 0.854 มาก 

6. โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 4.23 0.798 มาก 

7.โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข 

  ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

4.19 0.804 มาก 

รวม 4.13   0.821 มาก 

 

จากตารางที่ 1 6  พบวา การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการ

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก    

( x  = 4.13, S.D. = 0.821)  เมื่อพจิารณาเปนรายขออยูในระดับมากเปนอันดับแรก  คอื โครงการน้ีคุมคา

กับงบประมาณที่ไดรับ  ( x  = 4.23, S.D. = 0.798)  รองลงมาคอื โครงการน้ีตรงกับความตองการของ

ประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว( x  =  4.19,  S.D. = 0.804)  และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการดําเนินงาน ( x  =  4.16,               

S.D. = 0.813) ตามลําดับ  สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวมตํ่าสุดคอื  มีการรายงานและนําผลจากการ

ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น                 

( x  =  4.06,  S.D. = 0.818)   
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี  5   การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  (ดานแหลงนํ้า)    
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

               ผลการวเิคราะหระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่  5  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม        

(ดานแหลงน้ํา) ผลการวเิคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางที่  17  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา ยุทธศาสตรที่ 5 ดานแหลงน้ําขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน 
 ระดับความพงึพอใจ 

(n =322) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. การจัดหาแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค ใหเกษตรกรไวทําการเกษตร 3.75 0.739 มาก 

2.การใชทรัพยากรในหนวยงานใหเกิดประโยชนและคุมคามากที่สุด 3.89 0.679 มาก 

3.โครงการนี้สามารถสรางอาชีพและรายไดใหกับเกษตรกรไดตลอดป   3.71 0.766 มาก 

4. โครงการนี้ทําใหเกษตรกรมแีหลงน้ําใชในการเกษตรในภาวะฝน 

   ทิ้งชวงไดอยางเพยีงพอ 

3.85 0.715 มาก 

5. โครงการนี้สรางการเรียนรูตามแนวเกษตรทฤษฏใีหมไดอยางเหมาะสม   3.70 0.823 มาก  

6. โครงการนี้ทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและพัฒนาในดาน  

   อื่นๆ ตามมา 

3.83 0.731 มาก  

7. โครงการนี้สรางความเขมแขง็ใหเศรษฐกิจในระดับรากหญาได 3.80 0.787 มาก  

8. โครงการนี้ทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและชวยแกไข 

   ปญหา ความยากจนได 

3.91 0.880 มาก  

9. โครงการนี้สามารถทําให เพิ่มพูนความอุดมสมบรูณของ 

   ทรัพยากรธรรมชาตไิด 

3.77 0.983 มาก 

10. โครงการนี้ทําใหเกษตรกรมนี้ําใชอุปโภคบริโภคไดตลอดทัง้ป 3.73 0.852 มาก 

 3.79   0.795  มาก  

             จากตารางที่  1 7  พบวา ความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่  5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดาน

แหลงน้ํา) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 3.79, S.D. = 0.795) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาความ

พงึพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับแรก คอื โครงการนี้ทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและชวยแกไข

ปญหาความยากจนได ( x  = 3.91, S.D. = 0.880) รองลงมาคอื การใชทรัพยากรในหนวยงานใหเกดิ

ประโยชนและคุมคามากที่สุด( x  = 3.89, S.D. = 0.679)  และโครงการนี้ทําใหเกษตรกรมแีหลงน้ําใชใน

การเกษตรในภาวะฝนทิ้งชวงไดอยางเพยีงพอ( x  = 3.85, S.D. = 0.715) ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับ

ความพงึพอใจตํ่าสุด คอื โครงการนี้สรางการเรยีนรูตามแนวเกษตรทฤษฏใีหมไดอยางเหมาะสม             

( x  =  3.70,  S.D. = 0.823)   

 ตารางที่  18  ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา ยุทธศาสตรที่ 5 ดานแหลงน้ํา ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  โดยภาพรวมและรายขอ 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558       หนา 48 
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การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการ

โครงการ 

 ระดับการมสีวนรวม 

(n =322) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอ 

 โครงการ/ กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนนิงาน 

3.84 0.870 มาก 

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ 

   โครงการ/กิจกรรม 

3.89 0.713 มาก 

3. มกีารรายงานและนําผลจากการตดิตามผลการดําเนนิงาน 

  ของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ 

  ประชาชนในทองถ่ิน 

3.83 0.775 มาก 

4.มคีวามโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวม  

  ตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 

3.75 0.977 มาก  

5.มสีวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดาํเนนิ 

  โครงการ/ กิจกรรม 

3.82 0.778 มาก 

6. โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 3.85 0.756 มาก  

7. โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข 

   ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

3.75 0.750 มาก  

รวม 3.82  0.802  มาก 

 

จากตารางที่ 1 8  พบวา  การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการ

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่  5   การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

(ดานแหลงน้ํา) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x  =  3.82,  S.D. = 0.802) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา

อยูในระดับมากอันดับแรก คอื มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กจิกรรม        

( x  =3.89,S.D. = 0.713)  รองลงมาคอื  โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ( x  = 3.85,S.D.= 0.756)  

และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการ

ดําเนินงาน ( x  = 3.84, S.D. = 0.870) ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวมต่ําสุดคอื โครงการน้ี

ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว( x  =  3.75, S.D. = 0.750)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี  5   การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  (ดานขยะและมลพษิ)  

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558       หนา 49 
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               ผลการวเิคราะหระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่  5  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม(ดานขยะ

และมลพษิ) ผลการวเิคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้ 

 ตารางที่ 19 ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 5  ดานขยะและมลพษิขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมและรายขอ  
 

ความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน 
 ระดับความพงึ

พอใจ(n= 196) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1.การสรางจติสํานกึใหคนในชุมชนบริหารจัดการขยะในครัวเรอืนได 3.63 0.950  มาก 

2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมทําใหคุณภาพชีวติดขีึ้น 3.84 0.889  มาก 

3.การสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป มสีวนรวมในการ 

  รักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน 

3.96 0.850  มาก 

4.การใหความรูแกชุมชน สามารถปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  

  และวัฒนธรรมของชุมชนไดอยางยั่งยนื 

3.69 0.888  มาก 

5.การใหความรวมมอืระหวาง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชวยปองกัน 

  รักษาสภาพแวดลอมได 

   3.60 1.112  มาก 

6.การจัดสภาพแวดลอมในชุมชนใหมรีะบบ ระเบยีบ ทําใหคนในชุมชนม ี

  สุขภาพด ี

   3.98 0.788  มาก 

7.การบรหิารจัดการสิ่งเหลอืใชในครัวเรอืน สามารถนํามาใชใหเกิด 

   ประโยชนได 

   3.88 0.923  มาก 

8.การใหความรู คําแนะนําในเรื่องขยะ สามารถชวยลดปริมาณขยะได    3.99 0.850  มาก 

9.การจัดการของเหลอืใช สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนได 3.69 0.923  มาก 

10.การปลูกฝงใหคนในชุมชน ชวยกันดูและและรักษาสภาพแวดลอมใหคงอยู    3.84 0.891  มาก 

รวม 3.81 0.906   มาก 

                จากตารางที่  19    พบวา  ความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่  5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานขยะ

และมลพษิ)โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.81, S.D. = 0.906) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา

ความพงึพอใจทัง้หมดอยูในระดับมากโดยขอที่มคีาเฉลี่ยมากที่สุด คอื การใหความรู คําแนะนําในเรื่อง

ขยะ สามารถชวยลดปรมิาณขยะได( x =3.99, S.D =0.850)รองลงมาคอื  การจัดสภาพแวดลอมในชุมชน

ใหมรีะบบ ระเบยีบ ทําใหคนในชุมชนมสีุขภาพด(ี x  =3.98, S.D.=0.788)และการสงเสรมิใหเยาวชน 

ประชาชน บุคคลทั่วไป มสีวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน( x =3.96,S.D.=0.850)ตามลําดับ  

  สวนขอที่มรีะดบัความพงึพอใจตํ่าสุดคอื  การใหความรวมมอืระหวาง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชวย

ปองกันรักษาสภาพแวดลอมได   ( x  =  3.60,  S.D. = 1.112)   
 
 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558       หนา 50 
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ตารางที่ 20  ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนายุทธศาสตรที่ 5 ดานขยะและมลพษิ ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมและ

รายขอ 

การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการ

โครงการ 

 ระดับการมสีวนรวม 

(n =196) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/ 

กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนนิงาน 

4.53 

 

0.628 มากที่สุด  

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ 

โครงการ/กิจกรรม 

4.48 0.568 มากที่สุด  

3. มกีารรายงานและนําผลจากการตดิตามผลการดําเนนิงานของ

โครงการ/กิจกรรม นาํไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

4.31 0.580 มากที่สุด  

4.มคีวามโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ

การดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 

4.56 0.695  มากที่สุด 

5.มสีวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดาํเนนิโครงการ/

กิจกรรม 

4.48 0.612 มากที่สุด  

6.โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 4.59 0.597 มากที่สุด  

7. โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาได

อยางรวดเร็ว 

4.75 0.558  มากที่สุด 

รวม  4.53 0.605  มากท่ีสุด  
 

จากตารางที่  20   พบวา  การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการ

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่  5  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

(ดานขยะและมลพษิ) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.53, S.D. = 0.605)เมื่อพจิารณาเปนราย

ขอ พบวาการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการทัง้หมดอยูในระดับมากที่สุด  

โดยขอที่มรีะดับการมสีวนรวมสูงสุด คอื โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาได

อยางรวดเร็ว( x  = 4.75, S.D. = 0.558)  รองลงมาคอื โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ ( x  = 4.59, 

S.D. = 0.597) และมีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/

กจิกรรม ( x  = 4.56, S.D. = 0.695) ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวมต่ําสุดคอื  มีการรายงาน

และนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถิ่น  ( x  = 4.31, S.D. = 0.580)   

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี  5   การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  (ดานปาไม)    

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558       หนา 51 
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               ผลการวเิคราะหระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่ 5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานปาไม)  

ผลการวเิคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้ 
   

ตารางที่  21  ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา  ยุทธศาสตรที่ 5 ดานปาไม ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  โดยภาพรวมและรายขอ  
 

 

ความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน 
 ระดับความพงึ

พอใจ(n =163) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. การสรางจติสํานกึใหคนในชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของชุมชนได  

3.79 0.827 มาก 

2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมทําใหคุณภาพชีวติดขีึ้น  3.98 0.766 มาก 

3.การสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป มสีวนรวมในการ

รักษา สิ่งแวดลอมของชุมชน มากนอยเพยีงใด 

3.85 0.803 มาก 

4.การใหความรูแกชุมชน สามารถปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

และ วัฒนธรรมของชุมชนไดอยางยั่งยนื 

3.91 0.710 มาก 

5.การใหความรวมมอืระหวาง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชวยปองกัน

รักษาสภาพแวดลอมได 

3.63 0.817 มาก 

6.การจัดสภาพแวดลอมในชุมชนใหมรีะบบ ระเบยีบ ทําใหคนในชุมชนม ี

  สุขภาพด ี

3.78 0.770 มาก 

7.การบริหารจัดการพื้นที่ปาสาธารณะ ใหมสีภาพสมบูรณทาํใหเกิด 

  ประโยชนตอชุมชน  

3.83 0.826 มาก 

8.การใหความรู คําแนะนําในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหได

อยางตอเนื่อง  

3.96 0.874 มาก 

9.การรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม สามารถสรางรายได

ใหกับชุมชน 

3.76 1.017 มาก 

10.การปลูกฝงใหคนในชุมชน ชวยกันดูแลและรักษาสภาพแวดลอมให

คงอยู 

 3.80 0.931 มาก 

รวม 3.83 0.834 มาก 
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

                 จากตารางที่  2 1  พบวา  ความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่ 5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานปาไม)  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =3.83, S.D.=0.834) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาระดับความพงึ

พอใจสวนใหญอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มคีาระดับความพงึพอใจมากเปนอันดับแรก คอื การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมทําใหคุณภาพชีวติดขีึ้น ( x =3.98,S.D.=0.766) รองลงมาคอื 

การใหความรู คําแนะนําในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหไดอยางตอเนื่อง( x  = 3.96,              

S.D. =0.874) และการใหความรูแกชุมชน สามารถปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม

ของชุมชนไดอยางยั่งยนื( x = 3.91, S.D. =0.710)ตามลําดับ  สวนขอที่มรีะดับความพงึพอใจต่ําสุดคอื  

การใหความรวมมอืระหวาง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชวยปองกันรักษาสภาพแวดลอมได( x  = 3.63, 

S.D. = 0.817)   
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางที่  22  ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา  ยุทธศาสตรที่ 5 ดานปาไม ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมและรายขอ  

 

การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการ 
 ระดับการมสีวน

รวม(n =163) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/ 

 กิจกรรม และแสดงความคิดเหน็ตอการดําเนนิงาน 

3.83 0. 893 มาก 

2.มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 4.00 0.745 มาก 

3. มกีารรายงานและนําผลจากการตดิตามผลการดําเนนิงานของ 

 โครงการ/กิจกรรม นาํไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

3.79 0.751 มาก 

4. มคีวามโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบการ

ดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 

3.71 0.955 มาก 

5.มสีวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดาํเนนิโครงการ/กิจกรรม 3.71 0.880 มาก 

6. โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 3.76 0.852 มาก 

7. โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาได 

   อยางรวดเร็ว 

3.69 0.766 มาก 

รวม 3.78 0.707 มาก 

จากตารางที่  2 2  พบวา  การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการ

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่  5  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

(ดานปาไม) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.78, S.D. =0.707) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาการมี

สวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มรีะดับการมี

สวนรวมสูงสุดอันดับแรก คอื มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กจิกรรม ( x =

4.00, S.D. =0.745)  รองลงมาคอื มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 

และแสดงความคดิเห็นตอการดําเนินงาน ( x = 3.83, S.D. =0.893)  และมีการรายงานและนําผลจากการ

ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  ( x = 3.79, 

S.D.=0.751) ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวมต่ําสุดคอื โครงการน้ีตรงกับความตองการของ

ประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว( x = 3.69,S.D.= 0.766)   

สรุปโดยภาพรวมประเมนิดานความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการ 

ตามยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่ 5  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม    

(ดานแหลงน้ํา,ดานขยะและมลพษิ,ดานปาไม)ระดับความพงึพอใจอยูในระดับมาก( x =3.86,S.D. =0.799)   

สรุปโดยภาพรวมประเมนิดานการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการโครงการ 

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่ 5  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

(ดานแหลงน้ํา,  ดานขยะและมลพษิ,  ดานปาไม) ระดับความพงึพอใจอยูในระดับมาก( x = 3.93,         

S.D. =0.807)   
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี    

                           ผลการวเิคราะหระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี  ผลการวเิคราะหขอมูล

ปรากฏผลดังนี้ 
   

ตารางที่  23  ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนายุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดขีององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน      

โดยภาพรวมและ รายขอ 
 

ความพงึพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพงึ

พอใจ(n =292) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. การพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการปฏบิัตงิานของบุคลากรใน

หนวยงาน ทุกระดับอยางตอเนื่อง 

3.78 0.718 มาก 

2. การบรหิารวัสดุ อุปกรณ เครื่องมอืเครื่องใช ทําใหผูรับบรกิาร

ไดรับความสะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 

3.54 0.826 มาก 

3. การเผยแพรขอมูลขาวสารทําใหผูรับบริการเขาถึงการบริการของรัฐ

อยางทั่วถึง 

3.66 0.786 มาก 

4. การใหความรูเรื่องกระจายอํานาจ ใหกับองคกรปกครองสวน 

 ทองถิ่น เปนการเสรมิสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในการ 

 พัฒนาทองถิ่น 

3.68 0.767 มาก 

5. การมสีวนรวมของประชาชนกับทุกภาคสวน ทัง้รัฐ เอกชน  3.68 0.837 มาก 

6. การบรหิารจัดการในองคกรที่ดกีอใหเกดิความมปีระสทิธภิาพ

ในการทํางาน มคีวามโปรงใส ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

3.69 0.787 มาก 

7.การพัฒนาเสรมิสรางความเปนธรรมและเสมอภาคในทุกภาคสวน 3.64 0.797 มาก 

8. การประสานงานในองคกรปกครองทองถิ่น ทัง้ภายในและ

ภายนอกทําใหการบรหิารงานมคีวามสะดวก รวดเร็ว 

3.73 0.778 มาก 

9. การทํางานของบุคลากรในหนวยงานและผูบรหิารเขาใจ

เปาหมายขององคกรชัดเจนเปนไปในทศิทางเดยีวกัน 

3.59 0.690 มาก 

10. การพัฒนาระบบการใหบรกิาร เปนการลดขัน้ตอนในการ 

ปฏบิัตงิานในหนวยงาน ใหมคีวามสะดวกและรวดเร็ว     

3.97 0.752 มาก 

รวม 3.70   0.773 มาก 
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

                จากตารางที่  2 3  พบวา ความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่  6   การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี   โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก( x =3.70, S.D.=0.773)  เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาความพงึพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับ

แรก คอื การพัฒนาระบบการใหบรกิาร เปนการลดขัน้ตอนในการปฏบิัตงิานในหนวยงาน ใหมคีวาม

สะดวกและรวดเร็ว( x =3.97,S.D.=0.752) รองลงมาคอื การพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการปฏบิัตงิานของ

บุคลากรในหนวยงานทุกระดับอยางตอเนื่อง( x =3.78,  S.D.=0.718) และ การประสานงานในองคกร

ปกครองทองถิ่น ทัง้ภายในและภายนอกทําใหการบรหิารงานมคีวามสะดวก รวดเร็ว( x =3.73,          

S.D. = 0.778) ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับความพงึพอใจตํ่าสุดคอื การบรหิารวัสดุ อุปกรณ เครื่องมอื

เครื่องใช ทําใหผูรับบรกิารไดรับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ( x =3.54, S.D. =0.826)   
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ตารางที่  24  ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนายุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน      

โดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการ

โครงการ 

 ระดับการมสีวนรวม 

(n =292) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอ

โครงการ/ กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนนิงาน 

3.84 0.860 มาก 

2. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ 

 โครงการ/กิจกรรม 

3.59 0.838 มาก 

3. มกีารรายงานและนําผลจากการตดิตามผลการดําเนนิงาน

ของโครงการ/กิจกรรม นาํไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

3.49 0.767 มาก 

4.มคีวามโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวม

ตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 

3.54 0.905 มาก 

5.มสีวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดาํเนนิ

โครงการ/กิจกรรม 

3.61 0.811 มาก 

6. โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 3.64 0.844 มาก 

7. โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข

ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

3.62 0.823 มาก 

รวม 4.05 0.835 มาก 
 

จากตารางที่  24   พบวา  การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการ

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี   โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก( x = 4.05, S.D. = 0.835)  เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาการมสีวนรวมของประชาชนในดาน

การบรหิารจัดการโครงการอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มรีะดับการมสีวนรวมมากเปนอันดับแรก คอื 

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการ

ดําเนินงาน( x = 3.84, S.D. =0.860)  รองลงมาคอื โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ  ( x = 3.64, 

S.D = 0.844)  และ โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว            

( x =3.62, S.D.=0.823)ตามลําดับ  สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวมต่ําสุดคอื มีการรายงานและนําผลจาก

การตดิตามผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น       

( x =3.49,S.D.=0.767)   
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ตารางที่ 25 ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ทัง้ 6 ยุทธศาสตร โดยภาพรวมและรายขอ ปรากฏผล

ดังนี้  
 

การมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิาร

จัดการโครงการ 

 ระดับการมสีวน

รวม(n =2,326) 

 

 x  S.D. แปลผล 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ

โครงการ/กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการ

ดําเนินงาน 

4.15 0.825 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ 

 โครงการ/กจิกรรม 

4.08 0.778 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการ

ดําเนินงานของ โครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถิ่น 

3.97 0.824 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 

 ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 

3.98 0.939 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน

โครงการ/กจิกรรม 

4.02 0.866 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 4.02 0.886 มาก 

7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข 

 ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

4.06 0.827 มาก 

รวม 4.04 0.849 มาก 
 

จากตารางที่ 2 5  พบวา ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการ

โครงการ ยุทธศาสตรการพัฒนาทัง้ 6 ยุทธศาสตร ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x = 4.04, S.D. = 0.849) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาการมสีวนรวมของ

ประชาชนในดานการบรหิารจัดการโครงการอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มรีะดับการมสีวนรวมเปน

อันดับแรก คอื มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม และแสดงความ

คดิเห็นตอการดําเนินงาน( x = 4.15, S.D. =0.825)  รองลงมาคอื มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรู

ขาวสารของโครงการ/กจิกรรม ( x  = 4.08, S.D. =0.778) และ มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจาก

การดําเนินโครงการ/กจิกรรม ( x  =4.02, S.D. =0.866)  ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวมต่ําสุด

คอื มกีารรายงานและนําผลจากการตดิตามผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไข

ปญหาของประชาชนในทองถิ่น ( x  = 3.97, S.D. = 0.824)   
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บทท่ี 5 
 

สรุปการตดิตามและประเมนิผล 
   

      การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558  เปนการตดิตามและประเมนิผลโครงการตามแผนการดําเนนิงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558   ทัง้  6  ยุทธศาสตร  ตามที่คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลฯ  กาํหนด

กรอบ แนวทางการตดิตามและประเมนิผลภายใตวสิัยทัศน  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวน

จังหวัดและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) ที่กําหนดเอาไว เพื่อใหการพัฒนาองคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกน  เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ  เกดิประโยชนตอประชาชนสูงสุด  โดยยดึประชาชนเปน

ศูนยกลาง มสีวนรวมทุกขัน้ตอน ยดึผลสัมฤทธิ์ของงานเปนสําคัญ ตามวัตถุประสงคการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาองคการองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.2558 ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการตดิตามและประเมนิผล 

1) เพื่อตองการทราบความพงึพอใจของประชาชนตอการดําเนนิงานของโครงการที่พัฒนาตาม

ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   

2) เพื่อตองการทราบการมสีวนรวมของประชาชนในดานการบรหิารจัดการโดยการตอบ

แบบสอบถามและแสดงความคดิเห็นตอการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

3) เพื่อติดตามและประเมนิผลการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดในแตละยุทธศาสตร วา

เปนไปตามแผนฯ ที่กําหนดไวหรอืไม 

    1.1 สรุปผลการติดตามความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.2558   

ตารางที่ 26 แสดงระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ อบจ.ขอนแกน 

ลําดับ ยุทธศาสตร 
ระดับ

คะแนน ( x ) 
คา S.D 

ระดับความ

พงึพอใจ 

1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 3.84 0.827 มาก 

2 การพัฒนาการศกึษา 4.34 0.662 มากที่สุด 

3 การพัฒนาเมอืงและชุมชน 3.77 0.904 มาก 

4 การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 3.70 0.786 มาก 

5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3.81 0.845 มาก 

6 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี 3.70 0.773 มาก 

รวม 3.86 0.799 มาก 
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  องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน มหีนาที่ในการจัดบรกิารสาธารณะใหแกประชาชนใน

ทองถิ่น โดยสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในทองถิ่นและทุกๆ ดานใหดขีึ้น จึงกําหนด

ขอบเขตการประเมนิในดานการความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกน ทัง้ 6 ยุทธศาสตร  การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนนิการตดิตามโครงการตามแผนดําเนนิงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ที่คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลคัดเลอืกโครงการในแตละยุทธศาสตร ประเมนิความ

พงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ปรากฏระดับคะแนน 

โดยภาพรวมระดับความพงึพอใจอยูในระดับมาก มรีะดับคะแนน  3.86  ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนนิงาน

ตามแผนพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ทัง้  6  ดาน ประกอบดวย  1) ดาน

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  2) ดานพัฒนาการศึกษา   3) ดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน  4) ดาน

การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 5) ดานการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  6) ดานการ

พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  โครงการตามแผนพัฒนาสามป(2558-

2560) จํานวน  170  โครงการ  ไดรับอนุมัต ิ 167  โครงการ เบกิจายงบประมาณ  163  โครงการ  คดิเปน

รอยละ 95.88  

 ตัวชี้วัดโครงการ  ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิาร

สวนจังหวัดขอนแกน ผลประเมนิความพงึพอใจของประชาชนอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3.84 

 แนวทางการพัฒนาที่เลอืก   เสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมไทยแกคนทุกชวงวัย 

 โครงการสนับสนุนชวยเหลอืเด็ก สตร ีเยาวชน คนชรา ผูดอยโอกาสและคนพกิาร เปนโครงการ

ที่องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน เขาไปเสรมิสรางครอบครัวใหมคีวามรัก ความอบอุน พรอมพัฒนา

ศักยภาพสงเสรมิอาชีพใหกับครอบครัว ใหมคีวามรูและยังสรางงาน สรางอาชีพใหแกผูพกิารและ

ผูดอยโอกาสในจังหวัดขอนแกน เรยีนรูทักษะอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  ฝก

อาชีพใหกับผูดอยโอกาสใหมอีาชีพตดิตัว สรางอาชีพใหกับผูสูงวัยใหมอีาชีพ พัฒนาพฤตกิรรมผูตองขังใหมี

คุณภาพ มคีวามรับผิดชอบ มอีาชีพ และมพีฤตกิรรมในทางบวกเปนที่ยอมรับทางสังคม พึ่งพาตนเองได

อยางยั่งยนืไมเปนภาระตอผูอื่นและสังคม  ผูเขารวมโครงการเด็ก สตร ีคนชราและผูดอยโอกาสในพื้นที่

จังหวัดขอนแกน 

 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เปนโครงการที่องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนได

สงเสรมิบํารุงศาสนา เสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรมใหกับเด็กและเยาวชน ใหมสีต ิมคีวามอดทน อดกลัน้

ซึ่งเด็ก เยาวชน ผูปกครอง ใหเด็กมคีวามกลาแสดงออกทัง้ดานความคดิ จินตนาการ ผูปกครองมคีวาม

ภูมใิจ เด็กเยาวชนฝกการทําสมาธทิําใหจติใจมคีวามออนโยนลดความแข็งกระดางลง  สรางความรักความ

ผูกพันคนในครอบครัว เปนเกราะปองกันอันตรายสําหรับเด็กและเยาวชนที่เปนอนาคตของชาตติอไป 
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 โครงการบวชชีพราหมณปฏบิัตธิรรม เปนโครงการที่องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

สงเสรมิใหขาราชการ นักเรยีน บุคลากรทางการศกึษาเขารวมการฝกปฏบิัต ิสมาธ ิมคีวามอดทด ซื่อสัตย 

มคีวามรับผิดชอบเพื่อนํามาปรับใชในการทํางานของแตละคน เพื่อเสรมิสรางความแข็งแกรงทางคุณธรรม/

จรยิธรรม สรางความตระหนักและจติสํานกึใหกับเด็กและเยาวชน 

 แนวทางการพัฒนาที่เลอืก   สงเสรมิ สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

อยางเปนระบบครบวงจร 

 โครงการรณรงคปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  เปนโครงที่องคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกน ไดดําเนนิการ และบูรณาการรวมกันกับจังหวัดขอนแกน รวมทัง้หนวยงานภาครัฐหลายแหง รวม

ใจในการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ ตามชุมชน หมูบาน สถานศึกษา รวมทัง้สถานที่ที่มคีวามเสี่ยง

เกี่ยวกับยาเสพตดิ โดยการใหความรู ความเขาใจ โทษและพษิภัยของยาเสพตดิใหกับประชาชน รูจักวธิี

หลกีเลี่ยงจากสิ่งเสพตดิ ใชเวลาวางใหเกดิประโยชนอยางเหมาะสมกับวัย เปนการสรางเครอืขายในการเฝา

ระวังภัยสิ่งเสพตดิในชุมชน ทําใหเด็กและเยาวชน นักเรยีนในสถานศกึษาไดเรยีนรูถงึพษิภัยของสิ่งเสพตดิ 

ทําใหครอบครัว สังคมเขมแข็งขึ้น 

 รายละเอยีดการประเมนิความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพคนและสังคม  โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ จํานวน 385 คน ผลการประเมนิพบวา 

ผูเขารวมโครงการมคีวามพงึพอใจตอผลการดําเนนิโครงการ ในดานการสงเสรมิพัฒนาอาชีพและการมี

งานทํา การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสรมิการมรีายไดในชุมชน( x  = 3.89)  รองลงมาคอื การสงเสรมิพัฒนา

อาชีพและการมีงานทํา การจัดกจิกรรมเพื่อสงเสรมิการมรีายไดใหกับผูสูงอายุ ( x  =  3.88)และการ

พัฒนาแหลงเรยีนรูของคนทุกระดับในชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพของตนเอง สูการพัฒนา

สังคม ประเทศชาต(ิ x  = 3.87) ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับความพงึพอใจตํ่าสุดคอื การพัฒนาคนในชุมชน

และสังคมใหมคีุณธรรม จรยิธรรมและศีลธรรม นําความรูสูการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อยางยั่งยืน        

( x  =  3.75) 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศกึษา   โครงการตามแผนพัฒนาสามป(2558-2560) จํานวน          

51  โครงการ ไดรับอนุมัต ิ51  โครงการ เบกิจายงบประมาณ 47 โครงการ คดิเปนรอยละ 92.15   

 ตัวชี้วัดโครงการ    ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิาร

สวนจังหวัดขอนแกน ผลประเมนิความพงึพอใจของประชาชนอยูในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 4.34 

   แนวทางพัฒนาที่เลอืก  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  

และเช่ือมโยงกับภูมสิังคม 

 โครงการพัฒนานักเรยีนสูความเปนเลศิทางวชิาการขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

เปนโครงการสงเสรมิพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 เพื่อเตรยีมสอบเขามหาวทิยาลัย เปนการเปด

โอกาสใหเด็กนักเรยีนในพื้นที่จังหวัดขอนแกนที่เขารวมรับการสอนเพื่อสอบเขาระดับอุดมศกึษา ซึ่งมี

นักเรยีนที่เขารวมและสามารถสอบเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลัยไดเปนจํานวนมาก เปนโครงการที่องคการ

บรหิารสวนจังหวัดขอนแกนใหการสนับสนุนมาอยางตอเนื่องทุกป 

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  เปน

โครงการสงเสรมิการศกึษา เพื่อพัฒนาทักษะทางวชิาการและคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรยีน เปน

การสงเสรมิพัฒนาความรูใหกับนักเรยีนใหมคีวามพรอมในทุกดาน  เพื่อพัฒนานักเรยีนในการแกไขปญหา

โดยอาศัยกระบวนการสงเสรมิใหผูเรยีนมคีวามถนัดคนควา โดยมกีารคดิวเิคราะห คดิสังเคราะห 

สรางสรรค มวีจิารณญาณ โดยมุงใหนักเรยีนในระดับมัธยมศกึษาตอนตนและระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

โรงเรยีนในสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  การใหการสนับสนุนดานการศกึษาของ อบจ.

ขอนแกน เนนการจัดกจิกรรม สนับสนุนคุณภาพ การเรยีนรูเทคโนโลยใีหมๆ   ในการสรางนวัตกรรมและ

องคความรูใหมๆ  ที่จะสามารถนําไปใชใหเกดิประโยชนในการ พัฒนาสังคม ใหมปีระสทิธภิาพ 
 

 แนวทางการพัฒนาเลอืก  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

และเช่ือมโยงกับภูมสิังคม 

 โครงการพัฒนาระบบผูดูแลชวยเหลอืนักเรยีน องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนไดให

ความสําคัญในการการศกึษา ในทุกระดับช้ันตัง้แตระดับประถม มัธยมตนและมัธยมปลาย โดยการพัฒนา

เด็กและเยาวชนใหมคีวามพรอมทัง้ดานสตปิญญาอารมณ คุณธรรมจรยิธรรม และศลีธรรมอันดทีี่จะ

สามารถนําไปใชสําหรับดําเนนิชีวติในสังคมไดอยางมคีวามสุข เพื่อใหเกดิทุนทางสังคมไดอยางมคีวามสุข

 รายละเอยีดการประเมนิความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

การศกึษา  โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ จํานวน 270 คน ผลการประเมนิพบวา ผูเขารวม

โครงการมคีวามพงึพอใจตอผลการดําเนนิโครงการ ในดานการสนับสนุนดานการศกึษาของ อบจ. โดยการ

จัดกจิกรรมสนับสนุนคุณภาพการศกึษา  ( x  =  4.51) รองลงมาคอื การสงเสรมิใหเกดิทุนทางสังคมที่ด ี

อันมผีลมาจาก เด็ก เยาวชน เปนคนที่มคีุณภาพ  เริ่มจากสถานศกึษา ( x  = 4.41)  และการเรยีนรู

เทคโนโลยใีหมๆ  ในการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม ๆ ที่จะสามารถนําไปใชใหเกดิประโยชนในการ 

พัฒนาสังคม และประเทศชาต(ิ x  = 4.39) ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับความพงึพอใจตํ่าสุดคอื การพัฒนา
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เด็กและเยาวชนใหมคีวามพรอมทัง้ดานสติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และศลีธรรมอันดทีี่จะ

สามารถนําไปใชสําหรับการดําเนนิชีวิตในสังคมไดอยางมคีวามสุข( x  = 3.20) 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมอืงและชุมชน  โครงการตามแผนพัฒนาสามป(2558-2560) 

จํานวน   228   โครงการ ไดรับอนุมัติ   169  โครงการ   เบกิจายงบประมาณ  132   โครงการ คดิเปน      

รอยละ 57.89   

 ตัวชี้วัดโครงการ   ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิาร

สวนจังหวัดขอนแกน ผลประเมนิความพงึพอใจของประชาชนอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3.77 

    แนวทางการพัฒนาเลอืก  พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเช่ือมระหวาง 

หมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน 

     โครงการกอสรางถนนลาดยาง กอสรางถนนคอนกรตี กอสรางถนนดนิ/หนิคลุก กอสรางถนน

ลูกรัง เปนโครงการที่องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนนิการขยายการกอสรางถนนเพิ่มขึ้นใหม 

เพื่อเปนการยกระดับถนนใหมคีุณภาพ สรางโครงขายเช่ือมระหวางหมูบาน ตําบลอําเภอ และจังหวัด ใหได

มาตรฐานมคีวามคงทนถาวรมอีายุการใชงานนาน  มคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ ในการใชถนน

สัญจรไปมาในการดําเนนิชีวติประจําวัน การพัฒนาและบํารุงรักษาทําใหเกดิการความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาทัง้ชีวติและทรัพยสนิ และการกอสรางกอถนนทําใหเกดิโครงขายคมนาคมขนสงเช่ือมระหวาง

หมูบาน ตําบลและอําเภอไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดนิทาง  

               โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซอมแซมถนน 

หนิคลุก เปนโครงการที่องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนนิการปรับปรุงเสนทางคมนาคม เช่ือม

ระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ใหไดมาตรฐาน มคีวามสะดวกปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิประชาชน

ไดสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว สวนที่ถนนชํารุด เปนหลุมบอ ปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพดใีชสัญจรไปมา

ไดสะดวก ซึ่งในแตละปองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดตัง้งบประมาณปรับปรุงซอมแซมถนนที่

ชํารุดในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกนใหครอบในทุกพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิของประชาชน 

ที่ใชเสนทางสญัจรไปมาใหไดรับความสะดวกและรวดเร็ว 

 รายละเอยีดการประเมนิความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืง

และชุมชน  โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ จํานวน 420 คน ผลการประเมนิพบวา ผูเขารวม

โครงการมคีวามพงึพอใจตอผลการดําเนนิโครงการ  ในดานการพัฒนาและบํารุงรักษาทําใหเกดิการความ

ปลอดภัยในการสัญจรไปมาทัง้ชีวติและทรัพยสนิ( x =3.94) รองลงมาคอื การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

และระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐานมคีวามสะดวก เชน ไฟฟา ประปา( x  = 3.92) และการกอสรางกอ

ถนนทําใหเกดิโครงขายคมนาคมขนสงเช่ือมระหวางหมูบาน ตําบลและอําเภอไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย ประหยัดเวลา( x =3.82)  ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับความพงึพอใจต่ําสุดคอื  การติดตัง้

เครื่องหมายจราจรบรเิวณถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ใหชัดเจน เพื่อปองกันอันตราย/อุบัตเิหตุ เชน 

ปายเตอืน ปายบังคับ ปายแนะนํา ( x  = 3.56)  
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  ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน   โครงการตามแผนพัฒนาสามป(2558-2560) 

จํานวน   69   โครงการ  ไดรับอนุมัต ิ 67  โครงการ   เบกิจายงบประมาณ  65  โครงการ คดิเปน        

รอยละ  94.20   

 ตัวชี้วัดโครงการ   ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิาร

สวนจังหวัดขอนแกน ผลประเมนิความพงึพอใจของประชาชนอยูในระดับมาก  ระดับคะแนน 3.70 

    แนวทางพัฒนาที่เลอืก  สงเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาเพิ่มประสทิธภิาพการเกษตรตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

    โครงการสงเสรมิการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกจิพอเพยีง เปนโครงการที่องคการบรหิารสวน

จังหวัดขอน ใหความรูและดําเนนิการอบรมสงเสรมิอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  จัดไปศกึษาดูงานตนแบบดานเศรษฐกจิพอเพยีง  ตลอดจนเขารวมกับสวน

ราชการอื่น เชน สํานักงานพาณชิยจังหวัดขอนแกน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน ในการสงเสรมิ 

สนับสนุนงบประมาณการจัดงานตางๆ รวมทัง้การประชาสัมพันธการจัดงานแสดงสนิคาระดับจังหวัด 

บูรณาการการดําเนนิการรวมกัน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ก็เปนแกนหลักในดานการสงเสรมิ

หรอืรวมสนับกับสวนราชการอื่น และรวมกันพัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง ทางดานการคา การ

ลงทุน และสนับสนุนใหเกดิผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น เนนประชาชนในการพัฒนาสงเสรมิและสนับสนุนการ

ทําเกษตรที่ยั่งยนื ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวได    

 รายละเอยีดการประเมนิความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกจิชุมชน  โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ จํานวน 277 คน ผลการประเมนิพบวา ผูเขารวม

โครงการมคีวามพงึพอใจตอผลการดําเนนิโครงการ  ในดานการสงเสรมิสนับสนุนพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน

จังหวัดขอนแกน ใหมคีวามหลากหลายเพื่อดงึดูดนักทองเที่ยว( x = 4.28) รองลงมาคอื การพัฒนาจังหวัด

ขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง ทางดานการคา การลงทุน และสนับสนุนใหเกดิผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น       

( x = 4.17) และการสงเสรมิศักยภาพการการทองเที่ยวทางธรรมชาติ  เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทําให

ระบบนเิวศนของธรรมชาตกิลับคนืมา( x =4.13) ตามลําดับสวนขอที่มรีะดับความพงึพอใจต่ําสุดคอื 

ประชาชนสามารถผลติและพัฒนาผลติภัณฑเพื่อเปนสนิคาสงออกขายในทองตลาดได( x  =  3.97) 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โครงการตาม

แผนพัฒนาสามป(2558-2560)  จํานวน  96  โครงการ ไดรับอนุมัต ิ  54   โครงการ เบกิจายงบประมาณ 

50  โครงการ  คดิเปนรอยละ 52.08   

 ตัวชี้วัดโครงการ   ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิาร

สวนจังหวัดขอนแกน ผลประเมนิความพงึพอใจของประชาชนอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3.77 

    แนวทางพัฒนาที่เลอืก  สนับสนุน สงเสรมิ ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร 

    โครงการกอสรางฝายเสรมิสรางระบบนเิวศน ตนน้ํา แบบประชาอาสา( Check Dam) เปน

โครงการที่องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ดําเนนิการกอสรางฝายเพื่อชะลอน้ําเสรมิความชุมช้ืน 

ความอุดมสมบูรณของปาตนน้ําการมสีวนรวมของชุมชน ในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอมใหเพยีงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนเิวศบนพื้นฐาน การอนุรักษ การฟนฟูสภาพและ

คุณภาพของทรัพยากรดนิ น้ํา ปาไมใหมคีวามอุดมสมบูรณไดอยางยั่งยนืในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน  

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนไดเขาไปดําเนนิการกอสราง สามารถชะลอน้ําไวไมใหไหลแรง   ชวย

กักเก็บตะกอนไมใหมาทับถมพื้นที่ราบ พัฒนาฟนฟูสภาพปาในจังหวัดขอนแกน  อบรมเชิงปฏบิัตกิารให

ชุมชน เยาวชน และทุกภาคสวนเขามามสีวนในการดูแล อนุรักษพื้นที่ปาโดยการสรางกลุมและเครอืขายใน

การดูแลรักษาปาตนน้ํา และยังสนับสนุนกจิกรรมการพัฒนาฟนฟูพื้นที่ปาชุมชนรวมกัน มดีวยกันหลายๆ 

กจิกรรมที่ดําเนนิรวมกันกับกลุมชุมชนในบรเิวณที่ใกลเคยีง  รวมทัง้สวนราชการอื่นเขารวมโครงการ เปน

การสรางจติสํานกึในการดูแลและหวงแหนพื้นที่ปา ดูแลพื้นที่ใหเปนที่สาธารณะประโยชนที่ใชรวมกัน 

ตลอดทัง้ใหปามคีวามอุดมสมบูรณ 
 

 แนวทางพัฒนาที่เลอืก  พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาต ิเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ 

ในการเก็บกักน้ําใหเพยีงพอกับการเกษตร อุปโภคและบรโิภค 

    โครงการขุดลอกลําหวย   ขุดลอกหนอง ลําคลอง ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน  เปนโครงการที่

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนนิการขุดลอกลําหวย คูคลองไมใหตื้นเขนิสามารถรองรับน้ําไมให

เขาไปทวมไรนาของเกษตรกรได และยังเปนแหลงกักเก็บน้ําไวใชในหนาแลง หรอืฝนทิ้งชวง เพื่อสามารถใช

น้ําทําการเกษตร ปลูกพชื เลี้ยงสัตวได แตเนื่องจากสภาพพื้นที่แตละแหงในจังหวัดขอนแกนแตกตางกัน  

สภาพพื้นที่เปนดนิเหนยีว ก็สามารถเก็บกักน้ําไดเปนอยางด ีการขุดลอกลําหวย ประชาชนจะไดรับ

ประโยชนเปนอยางมากในกรณทีี่ขุดลอกลําหวยที่มคีวามตื้นเขนิ ชวงน้ําหลากจะไดรองรับน้ําไดอยางด ี  

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ดําเนนิการแกไขปญหาน้ําทวม ไมใหไหลเขาทวมบานเรอืนในหมูบาน 

ทําใหเกษตรกรในพื้นที่หรอือยูใกลบรเิวณไดรับประโยชน เพราะสามารถชวยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอน

ใหประชาชนในพื้นที่ไดและรับประโยชนโดยตรง สามารถกัน้น้ําไมใหไหลเขาทวมหมูบาน ไรนา พชืผลทาง

การเกษตรได 
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 แนวทางพัฒนาที่เลอืก   สนับสนุนและพัฒนาประสิทธภิาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและ 

น้ําเสยีชุมชนแบบมสีวนรวม 

 โครงการเสรมิสรางศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในเขตพื้นที่จังหวัด

ขอนแกน เปนโครงการที่องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน สงเสรมิการสรางจติสํานกึใหคนในชุมชนใน

การบรหิารจัดการขยะในครัวเรอืน เปนการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนโดยการรวมมอืกันในชุมชนจัดระบบ 

ระเบยีบ ทําใหคนในชุมชนมสีุขลักษณะที่ด ีและยังบรหิารจัดการสิ่งที่เหลอืใชในครัวเรอืนใหเกดิมูลคาเกดิ

รายไดขึ้น และสามารถลดปรมิาณขยะในชุมชนได และยังสรางปลูกฝงใหคนในชุมชนชวยกันดูแลรักษา

สภาพแวดลอมของตนเอง 

 รายละเอยีดการประเมนิความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน ตามยุทธศาสตรการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ จํานวน 681 คน(ดานแหลงน้ํา, 

ดานขยะและมลพษิ, ดานปาไม) ผลการประเมนิพบวา ผูเขารวมโครงการมคีวามพงึพอใจตอผลการดําเนนิ

โครงการ  ในดานการจัดการขยะโดยการใหความรู คําแนะนําในเรื่องขยะ สามารถชวยลดปรมิาณขยะได     

( x  = 3.99) ดานปาไมมกีารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมทําใหคุณภาพชีวติของประชาชนดี

ขึ้น ( x =3.98)  ดานแหลงน้ําจัดใหมแีหลงน้ําไวอุปโภค-บรโิภค ทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและ

ชวยแกไขปญหาความยากจนได ( x  = 3.91) 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 6  บรหิารการพัฒนาระบบจัดการที่ดี   โครงการตามแผนพัฒนาสามป     

(2558-2560) จํานวน  66  โครงการ ไดรับอนุมัต ิ 66  โครงการ เบกิจายงบประมาณ  62 โครงการ    

คดิเปนรอยละ 93.94  

 ตัวชี้วัดโครงการ   ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิาร

สวนจังหวัดขอนแกน ผลประเมนิความพงึพอใจของประชาชนอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3.77 

    แนวทางพัฒนาที่เลอืก   พัฒนาเพิ่มขดีความสามารถการบรหิารจัดการการเงิน                             

การคลัง  ใหมปีระสทิธภิาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 

    โครงการจัดหาครุภัณฑใชในการปฏบิัตงิานและใหบรกิารประชาชน เปนโครงการที่องคการ

บรหิารสวนจังหวัดขอนแกนจัดหาครุภัณฑ เพื่อใหบรกิารประชาชนที่มาใชบรกิาร ซึ่งมผูีมาใชบรกิารเปน

จํานวนมาก ทัง้ในสํานักงานองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน หรอืสถานขีนสงผูโดยสารทัง้ 4 สถาน ีที่

ไดรับการถายโอนภารกจิสถานขีนสงผูโดยสาร มาอยูในความดูแล รับผิดชอบขององคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกน รวมทัง้ตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกมาไวบรกิาร  เปนการบรหิารจัดการ การเงิน การ

คลัง ใหมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล การบรหิารจัดการบานเมอืงที่ด ีมคีวามโปรงใส เปนธรรม

และสามารถตรวจสอบได ถาวัสดุอุปกรณพรอม ผลลัพธออกมาทําใหงานมคีุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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           แนวทางพัฒนาที่เลอืก   พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมขีดีความสามารถ 

ในการปฏบิัตริาชการและใหบรกิารสาธารณะอยางมปีระสทิธภิาพ 

     โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิารจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด

ขอนแกน  เปนโครงการที่องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดขอนแกน เพื่อพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด เช่ือมโยงกับสภาวการณในปจจุบัน 

ในการวางนโยบายใหทองถิ่นนําไปปฏบิัต ิเพื่อหาแนวทางการพัฒนา ใหเปนไปในทศิทางเดยีวกัน รวมถงึ

การประสานแผนฯ  กับทองถิ่นอื่น ผูแทนหรอืผูนําชุมชนที่เปนตัวแทนของประชาชนเขามามสีวนรวมในการ

ดําเนนิงานในทุกขัน้ตอนตัง้แตการจัดทําแผน การจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับงาน รวมรับผลประโยชน

ตลอดจนไดรวมตดิตามและประเมนิผลฯ สรางความรวดเร็ว แกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน 

สงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นในดานการทํางานขององคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกนดวย  การจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมอืเครื่องใชทําใหผูรับบรกิารไดรับความสะดวกรวดเร็ว การ

บรหิารจัดการในองคกรดทีําใหมปีระสทิธภิาพในการทํางาน 

    รายละเอยีดการประเมนิความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการที่ด ี โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ จํานวน 292 คน ผลการประเมนิพบวา ผูเขารวม

โครงการมคีวามพงึพอใจตอผลการดําเนนิโครงการ  ในดานการพัฒนาระบบการใหบรกิารเปนการลด

ขัน้ตอนในการปฏบิัตงิานในหนวยงาน ใหมคีวามสะดวกและรวดเร็ว ( x =3.97)รองลงมาคอื การพัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏบิัตงิานของบุคลากรในหนวยงานทุกระดับอยางตอเนื่อง( x =3.78) และการประสานงาน

ในองคกรปกครองทองถิ่น ทัง้ภายในและภายนอกทําใหการบรหิารงานมคีวามสะดวก รวดเร็ว  ( x =3.73) 

ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับความพงึพอใจตํ่าสุดคอื การบรหิารวัสดุ อุปกรณ เครื่องมอืเครื่องใช ทําให

ผูรับบรกิารไดรับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ( x =3.54)   

          1.2 สรุปผลการตดิตามระดับการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการโครงการของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนในแตละยุทธศาสตร 

 ตารางที่ 27  ตารางแสดงระดับการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ อบจ.ขอนแกน ในแตละยุทธศาสตร 

ลําดับ ยุทธศาสตร ระดับ

คะแนน ( x ) 

คา S.D ระดับการมี

สวนรวม 

1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 3.80 0.879 มาก 

2 การพัฒนาการศกึษา 4.17 0.737 มาก  

3 การพัฒนาเมอืงและชุมชน 3.82 0.887 มาก 

4 การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 3.70 0.786 มาก 

5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 4.04 0.704 มาก 

6 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี 4.04 0.849 มาก 

รวม 3.93 0.807 มาก 
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  องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน มหีนาที่ในการจัดบรกิารสาธารณะใหแกประชาชนใน

ทองถิ่น โดยสงเสรมิและสนับสนับสนุนการมสีวนรวมของทุกภาคสวน ทัง้องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานราชการ องคกรตางๆ และภาคประชาชน การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดําเนนิการตดิตามโครงการตามแผนดําเนนิงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ที่คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลคัดเลอืกโครงการในแตละ

ยุทธศาสตร ทัง้ 6 ดาน การประเมนิระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมใน

การบรหิารจัดการโครงการ มรีะดับการมีสวนรวมในระดับมาก ระดับคะแนน 3.93 แยกการมสีวนรวมใน

แตละยุทธศาสตร ดงันี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การพฒันาคุณภาพคนและสังคม โครงการ

ตามแผนพัฒนาสามป(2558-2560) จํานวน 170  โครงการ ไดรับอนุมัต ิ167  โครงการ เบกิจาย

งบประมาณ 163 โครงการ คดิเปนรอยละ 95.88 

 ตัวชี้วัดโครงการ  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในดานการ

พัฒนาคุณภาพคนและสังคม ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ผลการประเมนิการมสีวนรวมของ

ประชาชนอยูในระดับมาก มรีะดับคะแนน 3.80  

รายละเอยีดการประเมนิการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการโครงการ ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ จํานวน 385  คน ผล

การประเมนิพบวา ประชาชนมีสวนรวมในดาน การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/

กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการดําเนินงาน ( x  = 3.98)  รองลงมาคอื โครงการน้ีคุมคากับ

งบประมาณที่ไดรับ ( x  = 3.83)  และมีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม   

( x  = 3.81) ตามลําดับ  สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวมต่ําสุดคอื มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผล

การดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น( x  = 3.70) 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาการศกึษา โครงการตามแผนพัฒนาสามป(2558-2560) จํานวน 

51  โครงการ ไดรับอนุมัต ิ51  โครงการ เบกิจายงบประมาณ 47 โครงการ คดิเปนรอยละ 92.15 

 ตัวชี้วัดโครงการ  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในดานการ

พัฒนาการศกึษา ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ผลการประเมนิการมสีวนรวมของประชาชนอยู

ในระดับมาก  มรีะดับคะแนน 4.71  

รายละเอยีดการประเมนิการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการโครงการ ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษา โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ จํานวน  270  คน ผลการประเมนิ

พบวา ประชาชนมสีวนรวมในดาน มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม       

( x =4.26) รองลงมาคอื โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ ( x =4.21) และ โครงการน้ีตรงกับความ

ตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ( x = 4.21) ตามลําดับ สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวม

ต่ําสุดคอื มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไข

ปญหาของประชาชนในทองถิ่น  ( x =4.09) 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเมอืงและชุมชน   โครงการตามแผนพัฒนาสามป(2558-2560) 

จํานวน  228  โครงการ ไดรับอนุมัต ิ  169   โครงการ  เบกิจายงบประมาณ  132  โครงการ คดิเปน     

รอยละ 57.89   

 ตัวชี้วัดโครงการ  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในดานการ

พัฒนาเมอืงและชุมชน ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ผลการประเมนิการมสีวนรวมของ

ประชาชนอยูในระดับมาก มรีะดับคะแนน 3.82  

รายละเอยีดการประเมนิการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการโครงการ ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชุมชน  โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ จํานวน 420  คน ผลการ

ประเมนิพบวา ประชาชนมสีวนรวมในดาน มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/

กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการดําเนินงาน ( x  =  4.15)  รองลงมาคอื มีการประชาสัมพันธให

ประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กจิกรรม ( x  = 4.08)  และ โครงการน้ีตรงกับความตองการของ

ประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ( x  = 3.84)  ตามลําดับ  สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวมต่ําสุดคอื 

โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ  ( x  =  3.57)  
  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน   โครงการตามแผนพัฒนาสามป(2558-2560) 

จํานวน 69  โครงการ ไดรับอนุมัต ิ 67 โครงการ เบกิจายงบประมาณ  65  โครงการ คดิเปนรอยละ 

94.20   

 ตัวชี้วัดโครงการ  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในดานการ

พัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ผลการประเมนิการมสีวนรวมของ

ประชาชนอยูในระดับมาก มรีะดับคะแนน 3.70 

รายละเอยีดการประเมนิการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการโครงการ ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน  โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ จํานวน 277  คน ผลการ

ประเมนิพบวา ประชาชนมสีวนรวมในดานโครงการน้ีคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ ( x  = 4.23)  รองลงมาคอื 

โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ( x  =  4.19)  และมีการเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการดําเนินงาน           

( x  =  4.16) ตามลําดับ  สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวมต่ําสุดคอื มีการรายงานและนําผลจากการติดตาม

ผลการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ( x  =  4.06) 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โครงการตาม

แผนพัฒนาสามป(2558-2560) จํานวน  96  โครงการ ไดรับอนุมัต ิ 54  โครงการ เบกิจายงบประมาณ 

50 โครงการ คดิเปน   รอยละ 52.08 

 ตัวชี้วัดโครงการ  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในดานการ

บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ผลการ

ประเมนิการมสีวนรวมของประชาชนอยูในระดับมาก มรีะดับคะแนน  4.04  

รายละเอยีดการประเมนิการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการโครงการ ตาม

ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ 

จํานวน 681 คน ผลการประเมนิพบวา ประชาชนมสีวนรวมในดาน ตรงกับความตองการของประชาชนและ

แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ( x  = 4.75)รองลงมา มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กจิกรรม  ( x  = 4.56) และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสาร

ของโครงการ/กจิกรรม( x =4.00) ตามลําดับ  

 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี   โครงการตามแผนพัฒนาสามป(2558-

2560) จํานวน   66  โครงการ ไดรับอนุมัต ิ  66  โครงการ เบกิจายงบประมาณ  62   โครงการ คดิเปน

รอยละ 93.94 

   ตัวชี้วัดโครงการ  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในดานการ

พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ด ีขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ผลการประเมนิการมสีวนรวมของ

ประชาชนอยูในระดับมาก มรีะดับคะแนน  4.04  

รายละเอยีดการประเมนิการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการโครงการ ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ด ี  โดยใชกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ จํานวน  292 คน 

ผลการประเมนิพบวา ประชาชนมสีวนรวมในดาน มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ

โครงการ/กจิกรรม และแสดงความคดิเห็นตอการดําเนินงาน ( x = 3.84)  รองลงมาคอื โครงการน้ีคุมคากับ

งบประมาณที่ไดรับ ( x = 3.64)  และ โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยาง

รวดเร็ว ( x =3.62)  ตามลําดับ  สวนขอที่มรีะดับการมสีวนรวมต่ําสุดคอื มีการรายงานและนําผลจากการ

ตดิตามผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น( x =3.49)   
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              1.3 สรุปผลการดําเนินงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   

                     ตารางท่ี  30    แสดงรายงานสรุปผลการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 

ยุทธศาสตร 

แผนดําเนนิงานทังหมด  อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจาย 100% 

จํานวน 

โครงการ 
คดิเปน งบประมาณ คดิเปน 

จํา 

นวน 

โครง 

การ 

คดิเปน งบประมาณ คดิเปน 

จํา   

นวน 

โครง 

การ 

คดิเปน งบประมาณ คดิเปน 

จํา 

นวน 

โครง 

การ 

คดิเปน งบประมาณ คดิเปน 
จํานวน 

โครง การ 
คดิเปน งบประมาณ คดิเปน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน  

และสังคม 
170 25.00 135,395,000.00 7.52 167 29.09 133,125,000.00 8.07 167 29.30 133,083,000.00 8.38 163 31.53 133,083,000.00 8.81 163 31.65 133,083,000.00 8.81 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษา 51 7.50 186,663,560.00 10.37 51 8.89 186,633,560.00 11.31 47 8.25 185,293,960.00 11.67 45 8.70 180,433,060.00 11.94 45 8.74 180,433,060.00 11.95 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
228 33.53 396,303,000.00 22.03 169 29.44 315,751,000.00 19.13 169 29.65 280,421,254.72 17.67 132 25.53 212,211,953.52 14.04 132 25.24 212,211,953.52 13.99 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน 
69 10.15 131,325,000.00 7.30 67 11.67 124,575,000.00 7.55 67 11.75 124,421,900.00 7.84 65 12.57 123,930,900.00 8.20 65 12.62 123,930,900.00 8.21 

5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
96 14.12 91,147,600.00 5.07 54 9.41 40,948,000.00 2.48 54 9.47 35,711,420.00 2.25 50 9.67 33,114,000.00 2.19 50 9.71 33,114,000.00 2.19 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการท่ีด ี
66 9.71 858,473,300.00 47.71 66 11.50 849,097,900.00 51.46 66 11.58 828,243,953.56 52.18 62 11.99 828,243,953.56 54.81 62 12.04 828,243,953.56 54.85 

รวม 680 
 

1,799,307,460.00 
 

574 
 

1,650,130,460.00 
 

570 
 

1,587,175,488.28 
 

517 
 

1,511,016,867.08 
 

517 
 

1,511,016,867.08 
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สรุปรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกนในแตละยุทธศาสตรรวมท้ังความพงึพอใจของประชาชนตอการปฏบิัตงิานขององคการ

บรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

 1. เปรยีบเทยีบจํานวนโครงการระหวางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) และจํานวน

โครงการที่ไดรับการเบกิจายงบประมาณ 

  การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถสรุปอภิปรายผลตามการเปรยีบเทยีบเชิงปรมิาณ ไดดังนี้ 

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จํานวนโครงการที่ไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสาม

ป(พ.ศ.2558-2560) เปรยีบเทยีบกับ จํานวนโครงการที่ไดรับการบรรจุในขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.2558  และการเบกิจายงบประมาณ พบวา องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดให

ความสําคัญในประเด็นการสงเสรมิอาชีพใหกับประชาชน สตร ีเด็ก เยาวชน คนชรา ผูดอยโอกาส ใหมี

คุณภาพชีวติที่ดขีึ้นเพิ่มพูนความรูทักษะอาชีพ เปนการสรางรายไดใหกับประชาชนผูดอยโอกาสทางสังคม 

รวมทัง้การสนับสนุนสงเสรมิดานกฬีาใหกับเยาวชน ประชาชนทั่วไป ไดเลนกฬีาหรอืออกกําลังกาย การ

สงเสรมิอนุรักษศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมและภูมปิญญาทองถิ่น เสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรมใหกับ

ประชาชน จากการเปรยีบเทยีบในเชิงปรมิาณ จํานวนโครงการที่ไดรับการเบกิจาย  163  โครงการ  เมื่อ

พจิารณางบประมาณที่เบกิจาย จํานวน  133,083,000  บาท จะเห็นวาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน

ใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้พอสมควร ประชาชนมคีวามพงึพอใจในระดับมาก ระดับคะแนน 3.84 

1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษา จํานวนโครงการที่ไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.

2558-2560) เปรยีบเทยีบกับ จํานวนโครงการที่ไดรับการบรรจุในขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 

2558 และการเบกิจายงบประมาณ พบวา องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในประเด็น

สงเสรมิและสนับสนุนการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ รวมถงึอุปกรณการศกึษาและสงเสรมิ

ความสามารถดานวชิาการ ดานกฬีาของนักเรยีนบุคลากรทางการศกึษา และประชาชนทั่วไป จะเห็นไดจาก

การเปรยีบเทยีบในเชิงปรมิาณ จํานวนโครงการที่ไดรับการเบกิจาย 45  โครงการ   เมื่อพจิารณางบประมาณ

ที่เบกิจาย  180,433,060 บาท จะเห็นวาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในยุทธศาสตร

นี้เปนอยางมาก ประชาชนมคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 4.34 

1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชุมชน  จํานวนโครงการที่ไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2558-2560) เปรยีบเทยีบกับ จํานวนโครงการที่ไดรับการบรรจุในขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย

ประจําป 2558 และการเบกิจายงบประมาณ พบวา องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญใน

ประเด็นการใชถนนสัญจรไปมา การเช่ือมโยงระหวางหมูบาน ตําบล และการใชสัญจรขนสงผลผลติทางการ

เกษตร ดังปรากฏตามโครงการกอสรางถนนลาดยาง กอสรางถนน คสล. กอสรางถนนหนิคลุก กอสรางถนน

ลูกรัง รวมทัง้การปรับปรุงซอมแซมถนนสายตางๆ  จะเห็นไดจากการเปรยีบเทยีบในเชิงปรมิาณ  จํานวน

โครงการที่ไดรับการเบกิจาย  132  โครงการ  เมื่อพจิารณางบประมาณที่เบกิจาย   212,211,953.52   บาท 
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จะเห็นวาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้เปนอยางมาก ประชาชนมี

ความพงึพอใจในระดับมาก ระดับคะแนน 3.77 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน  จํานวนโครงการที่ไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2558-2560) เปรยีบเทยีบกับ จํานวนโครงการที่ไดรับการบรรจุในขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย

ประจําป 2558 และการเบกิจายงบประมาณ พบวา องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญใน

ประเด็นดานการเพิ่มประสทิธภิาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง สงเสรมิและพัฒนาอาชีพใหกับ

กลุมแมบานยกระดับสนิคาเปนสนิคา OTOP การเพิ่มมูลคาทางการเกษตรและผลติภัณฑชุมชน การสงเสรมิ

การทองเที่ยว การปรับปรุงภูมทิัศนแหลงทองเที่ยว หากการเปรยีบเทยีบในเชิงปรมิาณ จํานวนโครงการที่

ไดรับการเบกิจาย  65  โครงการ  เมื่อพจิารณางบประมาณที่เบกิจาย  123,930,900  บาท จะเห็นวา

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้เปนอยางมาก ประชาชนมคีวามพงึ

พอใจในระดับมาก ระดับคะแนน 3.70 

1.5 ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  จํานวนโครงการที่ไดรับการ

บรรจุในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) เปรยีบเทยีบกับ จํานวนโครงการที่ไดรับการบรรจุในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 2558 และการเบกิจายงบประมาณ พบวา องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

ไดใหความสําคัญในประเด็นการขุดลอกลําหวย ขุดลอกหนองน้ํา  ขุดลอกคลอง รวมทัง้การกอสรางฝายน้ําลน 

ชวยชะลอน้ําและกักเก็บน้ําไวใช การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตปิาไม ชุมชน สงเสรมิใหเยาวชนไทยใสใจ

สิ่งแวดลอม การบรหิารจัดการขยะในครัวเรอืน รวมถงึขยะพษิ ที่สงผลกระทบตอชุมชน หากการเปรยีบเทยีบ

ในเชิงปรมิาณ จํานวนโครงการที่ไดรับการเบกิจาย  50  โครงการ  เมื่อพจิารณางบประมาณที่เบกิจาย  

33,114,000  บาท จะเห็นวาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้เปนอยาง

มาก ประชาชนมคีวามพงึพอใจในระดับมาก ระดับคะแนน 3.81 

1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ด ี จํานวนโครงการที่ไดรับการบรรจุในแผนพัฒนา

สามป(พ.ศ.2558-2560) เปรยีบเทยีบกับ จํานวนโครงการที่ไดรับการบรรจุในขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย

ประจําป 2558 และการเบกิจายงบประมาณ พบวา องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญใน

ประเด็นการพัฒนาดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ใชในการปฏบิัตงิานและใหบรกิารแกประชาชน การบรหิารวัสดุ 

อุปกรณ ในการปฏบิัตงิานรองรับการใหบรกิารของสถานขีนสงทัง้ 4 แหง การพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

เพิ่มขดีความสามารถในการปฏบิัตงิาน การบรหิารจัดการการเงินการคลังใหมปีระสทิธภิาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได รวมทัง้พัฒนาชุมชนเขมแข็งและเสรมิสรางการมสีวนรวมของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น หาก

การเปรยีบเทยีบในเชิงปรมิาณ จํานวนโครงการที่ไดรับการเบกิจาย  62  โครงการ  เมื่อพจิารณางบประมาณ

ที่เบกิจาย  828,243,953.56  บาท จะเห็นวาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญใน

ยุทธศาสตรนี้เปนอยางมาก ประชาชนมคีวามพงึพอใจในระดับมาก ระดับคะแนน 3.70 
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ขอเสนอแนะจากการตดิตามประเมนิผล เพื่อเปนขอมูลใหกับผูบริหารตัดสนิใจ หรอื

ปรับปรุง การดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมดานตางๆ ใหมปีระสทิธภิาพประสทิธผิลมากยิ่งขึ้น 
 

            การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดพบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในภาพรวมการตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิัตงิานตามแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 

2558 เพื่อใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548  ขอ  29  ผูบรหิารสามารถนําไปปรับใชในการบรหิารปรับปรุง การดําเนนิโครงการ/

กจิกรรม ในปงบประมาณตอไป  
   

         1. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เรยีงลําดับจากยุทธศาสตรที่มรีะดับคะแนนจากมากไปหานอย 

                     1.1  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

     พบวา การดําเนนิการดานการศึกษาเปนนโยบายที่สําคัญ ขององคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกน พจิารณาไดจากการจัดสรรงบประมาณในดานการศกึษานี้จํานวนมาก  ประชาชนมคีวาม

พงึพอใจมากที่สุด  เปนการพัฒนาสงเสรมิทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพและความพรอมในดานการศกึษาการ

เรยีนการสอน สงเสรมิความรู ใหเด็กไดมโีอกาสทางการศกึษาใหมากที่สุด  เพื่อเปดโอกาสใหเด็กๆ ได

เตรยีมความพรอมการเรยีนรู ในการสรางโอกาสทางการศกึษาและสรางความเสมอภาคใหกับเด็กนักเรยีน

ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน สรางความมุงม่ันใหเด็กไดเดนิตามแนวทางที่ตนตองการทัง้ในและนอกระบบให

มคีุณภาพ และนําไปสูการเรยีนรู การแขงขันทางวชิาการ เกดิทักษะ รวมทัง้ ใหมคีวามพรอมในทุกดาน  ทัง้

ดานอาคาร สถานที่ การดําเนินการโครงการ ใหเปนรูปธรรม มากยิ่งขึ้น ควรเผยแพรประชาสัมพันธการ

ดําเนนิโครงการและกจิกรรมใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

           1.2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

                พบวา การดําเนนิการดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  องคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกน ไดตัง้งบประมาณดูแลคุณภาพชีวติของประชาชนไวเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 

ประชาชนมคีวามพงึพอใจมาก  เปนความมุงม่ันขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ที่จะสรางเสรมิ

คุณภาพของชีวติของประชาชนชาวจังหวัดขอนแกนใหมสีุขภาพ ความเปนอยูขัน้พื้นฐานที่ดแีละทั่วถงึ  แต

ควรพจิารณาจัดหาอาชีพเสรมิที่หลากหลาย และใหความรูแกประชาชนสามารถนําไปประกอบอาชีพสราง

รายได ชวยเหลอืสงเสรมิผูพกิาร ผูดอยโอกาสใหมอีาชีพใหไดรับโอกาสเทาเทยีมกันทุกคน โดยการสงเสรมิ

และสรางอาชีพที่ม่ันคงมคีุณภาพชีวติที่ด ีซึ่งวชิาความรูที่ไดรับสามารถนําไปตอยอดอาชีพใหกับตนเองได

เปนอยางด ีและยังเฝาระวังปองกันปญหายาเสพตดิแพรระบาดในหมูวัยรุน โดยการปลูกฝง ใหความรูพษิ

ภัยจากยาเสพตดิ สรางความรักความอบอุนคนในครอบครัว  เปนสิ่งสําคัญในชีวติที่ปลูกฝงเยาวชนใหเปน

คนดขีองพอแมและเปนคนดขีองประเทศชาต ิมคีวามรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น    
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           1.3  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    พบวาการดําเนนิการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม   ไดพัฒนา

ดําเนนิการมาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาตแิละความ

หลากหลายทางชีวภาพ  อนุรักษและฟนฟูปาใหเปนพื้นที่สเีขยีว มกีารขยายเครอืขายการอนุรักษปาให

แพรหลายในชุมชน ปลูกฝงเยาวชนใหมจีติใจรักปาหวงแหนพื้นที่ปาไมใหมีการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน  

สรางความตระหนักในการใชทรัพยากรธรรมชาตใิหเหมาะสม เพื่อความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  โดยชุมชนมสีวนรวมในการบรหิารจัดการและใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยนื  เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการน้ําอยาง

บูรณาการ การดําเนนิการดานบรหิารจัดการขยะในชุมชน ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําไมใหมสีภาพตื้นเขนิเพื่อ

รองรับน้ําในชวงฤดูฝน ใชเปนที่เก็บกักน้ําไวใชอุปโภค บรโิภค หรอืไวทําการเกษตร ขุดสระน้ําขนาดเล็ก

ใหกับเกษตรกรเก็บกักน้ําในไรนา ใหพอเพยีงตอความตองการใชประโยชนจากน้ําเพื่อการเกษตร และใช

ประโยชนอื่นๆ ทัง้นี้ ใหมสีวนรวมทุกภาคสวน  เห็นควรพจิารณาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอมใหมคีวามเดนชัดเปนรูปธรรมใหมากกวานี้ 
 

         1.4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 

               พบวา การดําเนนิการพัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง กอสรางถนน เปน

โครงการที่เปนรูปธรรมที่สุด เปนความตองการขัน้พื้นฐานของประชาชน  มกีารเรงรัดการดําเนนิโครงการ

กอสรางถนนเช่ือมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น มกีารกอสรางและปรับปรุง

เสนทางคมนาคม เพิ่มขึ้นเพื่อใหมคีวามเช่ือมโยงกับระบบขนสงอื่น ๆ ซึ่งเปนความตองการของประชาชนอกี

เปนจํานวนมาก และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นเสนอแผนงานโครงการมาเพื่อตองการใหองคการ

บรหิารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนาใหเปนเมอืงและชุมชนนาอยู  รองรับการเปนเมอืงศูนยกลางการคา การ

บรกิาร การลงทุนของภูมภิาค  เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงในภูมภิาคนี้  ใหไดมาตรฐาน ประชาชน

ไดรับบรกิารดานการคมนาคมที่ทัว่ถงึ สะดวก และปลอดภัย มรีะบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีพ่รอม

บรหิารจัดการใหประชาชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย ลดระยะเวลาในการเดนิทางเปนปจจัยสําคัญใน

การสรางขดีความสามารถ  เพิ่มประสทิธภิาพและความคลองตัวในการสัญจรไปมา เห็นควรพจิารณา

จัดทําทะเบยีนถนนที่องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ดําเนนิการในแตละปเพื่อเปนขอมูลในการ

ตรวจสอบและปรับปรุงซอมแซม 
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                     1.5  ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการที่ดี 

                            พบวาการดําเนนิงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน มกีารพัฒนาบุคลากร

เพิ่ม ศักยภาพอยางตอเนื่อง  จะเห็นไดจากการที่ขาราชการเขารับการอบรมเพิ่มพูนความรูดานตางๆ  

ความพรอมและสามารถในการเรยีนรู  คดิรเิริ่ม เปลี่ยนแปลง มกีารวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการทํางานใหมี

ประสทิธภิาพ และยังเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการบรหิารงานโครงการ สามารถใหบรกิาร

สาธารณะที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชนใหไดประโยชนสูงสุด  โดยมกีาร  บูรณาการรวมกัน

ประสานความรวมมอืทุกภาคสวนทัง้ภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหการทํางานเปนไปในทศิทาง

เดยีวกัน  ในสวนของการใหบรกิาร เปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอขอคดิเห็นและขอเสนอแนะตางๆ   รับ

ฟงความคดิเห็นในทุกดาน ประชาชนไดรวมเปนคณะกรรมการตางๆ   องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน

ยังไดรับการถายโอนภารกจิสถานขีนสงมาอยูในความรับผิดชอบ  ในสวนนี้เห็นควรพจิารณาใหจัดบุคลากร

ที่สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศที่เปนสากล มาประจําที่หองประชาสัมพันธ ภายในสถานขีนสง

ผูโดยสาร เพือ่จะไดใหขอมูลแกนักทองเที่ยวชาวตางชาตทิี่ใชบรกิาร     มชีองทางรับทราบปญหาจากตูรับ

ฟงความคดิเห็น จากแบบสอบถาม และทางเว็ปไซตของหนวยงาน ควรเพิ่มชองทางการรับฟงความคดิเห็น

โดยการทําประชาคมหรอืเวทชีาวบาน ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยใหผูรับบริการหรอืประชาชนมคีวามพงึพอใจ

มากที่สุด 
  

        1.6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 

              พบวา ดานการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน จัดสรร

งบประมาณในการดําเนนิการเพิ่มขึ้น  จัดทําโครงการอบรม อยางตอเนื่อง และสงเสรมิอาชีพใหกับคนใน

ชุมชนมคีวามเขมแข็ง มีการจําหนายผลติภัณฑของชุมชน  ใหแพรหลายเปนที่รูจัก  ตองการใหหนวยงาน

ของรัฐชวยในการประชาสัมพันธ  เพิ่มศักยภาพใหความรูพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย ใหกับชุมชนเพื่อนําไป

พัฒนาฝมอืใหดขีึ้นสรางเศรษฐกจิระดับชุมชนใหเขมแข็ง มสีวนรวมกันในกลุม โดยการรวมกลุมชวยคดิ  

ชวยทํา  ชวยเหลอืซึ่งกันและกันสามารถนําไปตอยอดโครงการทําใหชุมชนเขมแข็งและสามารถแขงขันใน

ตลาดได   โดยการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมในแตละพื้นที ่ อยางครบวงจร ตัง้แตการผลติ การแปรรูป และ

การตลาด ชุมชนสามารถบรหิารจัดการ ใหมกีารรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของแตละชุมชน 

เห็นควรพจิารณาใหหนวยงานของรัฐที่ดูแลดานการจําหนายสนิคาสนิ เขามาดูแลและประชาสัมพันธ

ผลติภัณฑของชุมชนมากกวานี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในดานนี้ไมคอยเห็นเปนรูปธรรม มกีารใชจาย

งบประมาณมาก  ควรมกีารประเมนิความพงึพอใจในการดําเนนิงานโครงการมากยิ่งขึ้น 
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2. ประเด็นจากการตรวจตดิตามและประเมนิผล 

           การตรวจตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558   มปีระเด็นขอเสนอแนะดังนี้ 
 

           2.1  ปญหาและอุปสรรค 

                 2.1.1  งานตรวจตดิตามและประเมนิผล ตองกระทําภายใตเงื่อนไขระยะเวลากําหนด

ภายหลังการดําเนนิงานตามโครงการแลวเสร็จในปงบประมาณ พรอมทัง้สรุปรายงานผลใหผูบรหิารและ

ประชาชนทราบ ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป การวเิคราะหขอมูลตางๆ ในแตละยุทธศาสตรตองใชเวลา

พรอมจัดทําเอกสารรายงานการตรวจตดิตามใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

               2.1.2  การลงพื้นที่เก็บขอมูลโครงการ/กจิกรรม แตละยุทธศาสตรกระจายลงในพื้นที่

จังหวัดขอนแกน ทําใหการเก็บรวบรวม และการวเิคราะหขอมูลเกิดความลาชาไปดวย  

          2.1.3  การดําเนนิการจัดซื้อจัดจางลาชา  จึงสงผลใหการเบกิจายงบประมาณมคีวาม

ลาชาไปดวย  
 

              2.2  ขอเสนอแนะแนวทางแกไขของคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาฯ 

                  2.2.1 ควรปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ สามารถตรวจสอบได 

                  2.2.2 เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจรงิและมคีวามนาเช่ือถอืมากที่สุด ควรขอความรวมมอื

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ  เปนคณะทํางานตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาฯ รวมดวย เมื่อ

ดําเนนิงานตามโครงการแลวเสร็จ ควรดําเนนิการเก็บขอมูลทันท ี

                2.2.3 ควรมกีารใหความรูในการจัดระบบการรายงานการตดิตามและประเมนิผล

ตัวช้ีวัดการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558       หนา 77 
 



บทท่ี  5  สรุปการติดตามและประเมินผล 

 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.2558 
 

          การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปฏบิัตงิานตามแผน โดยนําขอมูลทําการวเิคราะห ตรวจสอบความกาวหนาและ

ความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนนิงานของแผนงาน/โครงการ วาสอดคลองกับการใชทรัพยากร ในดานความ

คุมคา ประโยชนสูงสดุที่ไดรับ โดยใชการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและเช่ือถอืได นําไปสูการประกอบการ

พจิารณาการตัดสนิใจของผูบรหิารองคกร สําหรับการบรหิารงานตอไป  

       การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน เปนการ

ประเมนิผลการดําเนนิงานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมี

ประสทิธภิาพทัง้ในดานการใหบรกิารขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ตามกรอบ แนวทาง ในการ

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําป พ.ศ. 2558    

                  การประเมนิความพงึพอใจตอการดําเนนิงานและการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น ในกระบวนการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ตามกรอบ 

แนวทางที่ไดกําหนด พบปญหา/ อุปสรรค ในระหวางการดําเนินงาน  พรอมขอเสนอแนะเพื่อไดปรับปรุง

การดําเนนิงานการตดิตามและประเมนิผลในปตอไป  ดังนี้ 
 

                การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาสามปองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   
 

ปญหา/อุปสรรค 

  1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   กําหนดใหองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน จัดทําและทบทวนแผนพัฒนา

สามปใหแลวเสร็จภายในเดอืนมถิุนายน  กอนงบประมาณรายจายประจําปสําหรับนําไปเปนแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของ อปท.  การประสานแผนกับ อปท. มคีวามลาชาสงผลให อปท. 

จัดสงโครงการที่เกนิศักยภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหกับ อบจ. ลาชาไปดวย 

  2. การจัดสงบัญชีโครงการที่เกนิศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาบางอําเภอไมไดจัดลําดับความสําคัญ ไมระบุรายละเอยีดแผนงาน/โครงการ ใหชัดเจน

ไมมโีครงการ/แบบแปลน แผนผังที่ชัดเจน และเปนไปดวยความลาชา ไมถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด 

  3. โครงการที่เกนิศักยภาพที่ผานการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอที่จัดสงมา

เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน มจํีานวนมาก  แตองคการ

บรหิารสวนจังหวัดขอนแกน มงีบประมาณจํากัด  จงึไมสามารถจัดสรรงบประมาณไดหมด และบางครัง้มี

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังหนวยงานอื่นดวย  ซึ่งอาจทําใหมคีวามซ้ําซอนและตองยกเลกิ/

เปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการดังกลาว 
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  4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ดานโครงสราง

พื้นฐาน ไมลงคาพกิัด จุดกอสรางโครงการในระบบ e-plan ไมใหความสําคญัในการลงคาพกิัด   

  5. ไมมรีะเบยีบปฏบิัตเิกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสําหรับใชเปนแนวทางในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งจะตองรอหนังสอืแจงซักซอมแนวทางในการจัดทําและประสานแผนพัฒนา

สามปฯ ซึ่งบางครัง้แจงมาลาชาทําใหมผีลตอการจัดทําแผนพัฒนาสามปของทองถิ่น 
 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

  1.ควรมกีารปรับปรุงแกไขระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ฯ พ.ศ.2548  โดยกําหนดหวงระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดใหแลว

เสร็จกอนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

  2. ควรมกีารจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ทีเ่กนิศักยภาพและระบุ

รายละเอยีดของแผนงาน/โครงการใหมคีวามชัดเจนและมกีารบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่นในเขตอําเภอ 

  3. การจัดสงบัญชีโครงการ ที่เกนิศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตองจัดสง

แผนงาน/โครงการพรอมแบบแปลน แผนผังที่ชัดเจน มรีายละเอยีดถูกตองครบถวนตามรูปแบบที่กําหนด 

  4. การประสานแผนพัฒนาทองถิ่นควรปฏบิัตใิหเปนไปตามปฏทินิที่ไดกําหนดไวเพื่อความ

สะดวกและรวดเร็วในการพจิารณาแผนงาน/โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัด

ตอไป 

  5. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอควรมกีารพจิารณาจัดสง

แผนงานโครง การที่เปนความตองการเรงดวนของประชาชนในพื้นที่   หากมกีารขอสนับสนุนงบประมาณ

ไปยังหนวยงานอื่นแลว ก็ไมควรจัดสงแผนงาน/โครงการดังกลาวมาเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนอกี เพื่อจะไดไมเกดิปญหาการจัดสรรงบประมาณที่ซ้ําซอน 

  6. กระทรวงมหาดไทยควรมกีารประกาศใชระเบยีบเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนา

ทองถิ่นใหแลวเสร็จ  และมีหนังสอืแจงแนวทางในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปฯ  ที่รวดเร็วและ

ชัดเจนกอนที่มกีารเริ่มดําเนนิการ การจัดทําแผนพัฒนาสามปฯ  เพื่อใหสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ

ปฏบิัตทิี่ถูกตองและเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

  7. ชาง ควรใหความสําคัญในการลงคาพกิัดโครงการกอสรางพื้นฐานเพื่อใชในการ

ตรวจสอบโครงการ 
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                การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

ปญหา/อุปสรรค 

  1. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ตอง

ดําเนนิการใหเปนไปตามที่แถลงไวตอสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน และเปนนโยบายที่มุงเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ หากมกีารตัง้งบประมาณที่ไมอยูในอํานาจ

หนาที่หรอืภารกจิที่องคการบรหิารสวนจังหวัด  พงึกระทําได หรอืเปนภารกจิ ที่มคีวามซ้ําซอนกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น  เจาหนาทีผู่ปฏบิัตทิี่มหีนาที่รับผิดชอบการจัดทํางบประมาณจะตองช้ีแจงเหตุผล  

วเิคราะหงบประมาณใหอยูในภารกจิและอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด เพื่อเสนอผูบรหิารฯ 

ประกอบการพจิารณา 

  2. การจัดทําขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป จะตองพจิารณาและคํานงึถงึสถานะ

ทางการคลังเปนสําคัญ  วามคีวามม่ันคงเพยีงพอที่จะตัง้ประมาณการรายรับเพื่อรองรับการจัดทํา

งบประมาณรายจายฯ  ไดในปนัน้ๆ  ซึ่งขณะนี้รูปแบบการปกครองทองถิ่น  ทําใหเกดิปญหาการจัดสรร

สัดสวนภาษหีรอืรายไดของรัฐและการกําหนดอํานาจหนาที่องคการบรหิารสวนจังหวัด  ก็มกีารทับซอนกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่น  สงผลกระทบถงึรายไดในสวนที่นาจะเปนขององคการบรหิารสวน

จังหวัดในการพัฒนาทองถิ่น 

  3. การจัดสรรงบประมาณขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ไมสามารถจัดสรร

งบประมาณใหมสีัดสวนที่ใกลเคยีงกันในแตละยุทธศาสตร  เนื่องจากขอจํากัดดานสถานะทางการคลังและ

สวนหนึ่งเปนความตองการของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานเปนอันดับแรกของแตละพื้นที่ 

  4. การจัดทําขอบัญญัตงิบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มอีงคกรที่มี

หนาที่ในการควบคุม กํากับดูแลการดําเนนิงาน เพื่อใหเกดิความโปรงใส  ตรวจสอบไดจากทุกภาคสวน  

คอื ผูวาราชการจังหวัด และสํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิ่นเปนหนวยงานในการกํากับดูแลการ

จัดทํางบประมาณรายจายฯ  ใหเปนไปดวยความเรยีบรอยและถูกตองตามระเบยีบที่เกี่ยวของ   

  5. มกีารโอนเงนิงบประมาณรายจายเพื่อดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ  หลาย

ครัง้ เนื่องจากงบประมาณไมมีการตรวจสอบ ควบคุมอยางเขมงวดและมกีารตั้งจายรายการใหมจํานวน

หลายรายการ  เนื่องจากมคีวามจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนนิงานตามนโยบายของรัฐบาล/ผูบรหิาร   ซึ่ง

ไมไดตัง้งบประมาณเพื่อดําเนนิการไว  จงึมกีารโอนงบประมาณจากโครงการอื่นๆ มาดําเนนิการตาม

โครงการที่ตัง้จายเปนรายการใหม 

 

 

 

 
 

             รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558       หนา 80 
 



บทท่ี  5  สรุปการติดตามและประเมินผล 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

  1. การจัดทําขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป ควรคํานงึถงึอํานาจหนาที่หรอื

ภารกจิขององคการบรหิารสวนจังหวัด  ที่พงึกระทําได และศกึษาระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของตามที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรอืสั่งการมาในแตละป  เพื่อจะไดสอดคลองกับนโยบายที่มุงพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ 

  2.ควรจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมภารกจิตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน

จังหวัดโดยใหมสีัดสวนเพิ่มขึ้นทุกป มกีารกระจายงบประมาณใหมคีวามใกลเคยีงกันทุกยุทธศาสตร 

  3. องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ควรเรงดําเนนิการสํารวจและจัดทํารายละเอยีด

แบบแปลนพรอมประมาณราคาคากอสรางใหแลวเสร็จกอนที่จะ มกีารนําเสนอรางขอบัญญัตติอสภาฯ  

เนื่องจากสวนราชการที่เกี่ยวของตองทราบเกี่ยวกับระเบยีบฯ วาดวยวธิกีารงบประมาณฯ  ซึ่งเปนสวนที่

เช่ือมโยงในการทํางานรวมกัน 

  4. สําหรับการตัง้จายเปนรายการใหม  ควรมกีารพจิารณาอยางรอบคอบและคํานงึถงึ

สถานะทางการคลังขององคกรเปนสําคัญ  เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอการดําเนนิงานโครงการอื่นที่ได

จัดสรรงบประมาณไวกอนแลว 
 

                 การใชจายงบประมาณประจําปขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

ปญหา/อุปสรรค 

  1. องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   มรีายไดมาจากการจัดเก็บเอง และรายไดที่มา

จากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน

ไดรับเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหไมครบตามจํานวนที่ไดตัง้ประมาณการไว ทําใหมผีลกระทบตอการ

บรหิารการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2558  ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนเปนอยางมาก 

  2. องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน มเีงนิสะสมประจําป  เพื่อเปนเงนิทุนสํารองสะสม

สําหรับการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   โดยในระหวางปไดนําเงนิทุนสํารองที่มอียู

มาจายขาดเงนิสะสม  ซึ่งตามระเบยีบฯ  เปนอํานาจของผูบรหิารทองถิ่น  และเปนอํานาจของสภาทองถิ่น

ในการพจิารณาอนุมัตติามความจําเปน  ในสวนนี้ก็สงผลกระทบตอสถานะทางการเงนิการคลังของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนเชนกัน 

  3. การใชจายเงนิงบประมาณประจําปขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน มหีลาย

โครงการที่ดําเนนิการไมเปนไปตามแผนการดําเนนิงาน     และแผนการใชจายเงินขององคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกน  สงผลกระทบตอการบรหิารโครงการ  ไมเปนไปตามที่ไดกําหนดเปาหมายเพื่อดําเนนิการ 

กอน-หลัง ที่ไดกําหนดไวใหมคีวามสอดคลองกับประมาณการรายรับในแตละไตรมาส 
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บทท่ี  5  สรุปการติดตามและประเมินผล 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

  1. ควรมแีนวทางหรอืมาตรการในการรองรับในกรณทีี่รายได ขององคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกน  ไมเปนไปตามเปาหมายที่ไดตัง้ประมาณการรายรับไว  เชน จัดหาแหลงที่มาของรายได

เพิ่มขึ้น เรงรัดการจัดเก็บรายไดที่มอียูเดมิใหมปีระสทิธภิาพตามเปาหมายที่วางไว 

  2. ควรมกีารตรวจสอบ และมคีวามรอบครอบในการใชจายเงนิงบประมาณในสวนที่เปน

เงนิทุนสํารอง ตองดําเนนิการใหเปนไปตามภารกจิและอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด  

  3. ควรดําเนนิโครงการ/กจิกรรม ใหเปนไปตามแผนการดําเนนิงานและแผนการใชจายเงนิ

ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  เพื่อลดผลกระทบตอสถานะทางการคลัง  
 

          การประเมนิความพงึพอใจตอการดําเนินงานและการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ิน การมสีวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
 

ปญหา/อุปสรรค 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประกอบดวยแผนงาน

โครงการ ที่มาจากการเสนอผานทางผูบรหิารองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน    สมาชิกสภาองคการ

บรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนผูแทนของประชาชนในพื้นที่ การประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 

และมาจากเวทปีระชาคม การสํารวจความคดิเห็นของประชาชนในพื้นที่ สวนหนึ่ง  ซึ่งบางพื้นที่แผนงาน/

โครงการไมไดมาจากการทําเวทปีระชาคมหรอืแผนชุมชน  อาจทําใหไมตรงกับความตองการของประชาชน

อยูบาง  ทําใหไมสามารถแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนในบางพื้นที่ไดตรงตามความตองการ 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

  แผนงาน/โครงการ  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

ควรมาจากความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่  โดยผานกระบวนการประชาพจิารณ หรอืจากเสนอ

ความคดิเห็นของเวทปีระชาคมแตละพื้นที่  ซึ่งเปนความคดิเห็นของประชาชนผูมสีวนไดเสยีตอการ

ดําเนนิงานโครงการโดยตรง 
 

   การมสีวนรวมในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
 

ปญหา/อุปสรรค 

  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน พจิารณา

แผนงาน/โครงการ   จากแผนพัฒนาสามปขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  มาจัดสรรงบประมาณ   

ซึ่งการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามสัดสวนความจําเปนของกจิกรรม/โครงการที่ตองนําไปสูการปฏบิัตใิน

การจัดทํางบประมาณ  ชุมชนมสีวนรวมในการเสนอขอโครงการเพื่อของบประมาณในระดับปานกลาง 

อาจจะมาจากความไมเขาใจในเรื่องของวธิกีารงบประมาณ 
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บทท่ี  5  สรุปการติดตามและประเมินผล 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

  ประชาสัมพันธใหประชาชนมสีวนรวมในการจัดทํางบประมาณ   โดยชุมชนสามารถเสนอ

แผนงาน/โครงการ  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ผานมา

ทางผูมสีวนเกี่ยวของกบัการพจิารณางบประมาณ  เชน สภาทองถิ่น องคกรภาคประชาชน หนวยงาน

ภาครัฐ เครอืขายประชาชนในจังหวัดขอนแกน 
 

                               การมสีวนรวมในกระบวนการตดิตามและประเมนิผล 

ปญหา/อุปสรรค 

  1.การตดิตามแผนงาน/โครงการ  จากภาคประชาชนที่เขามามสีวนรวมในการตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการนอยมาก  จะมเีฉพาะประชาชนที่ไดรับผลกระทบตอการดําเนนิงานตามโครงการนัน้ๆ  

โดยแสดงความคดิเห็นผานทางแบบสอบถามความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงานโครงการ  

  2.การประเมนิผลแผนงาน/โครงการ  ภาคประชาชนยังใหความสําคัญและใหความรวมมอื

ในการแสดงความคดิเห็นในสัดสวนที่นอยเมื่อเปรยีบเทยีบกับจํานวนประชาชนในแตละพื้นที่ 
 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

  ควรมกีารประชาสัมพันธหรอืช้ีแจงถงึความสําคัญตอการมบีทบาทการมสีวนรวมในการ

ตรวจสอบการดําเนนิงานโครงการตางๆ  โดยการมสีวนรวมในการตดิตามและประเมนิผลแผนงาน/ผาน

ทางแบบสอบถามตางๆ หรอืแสดงความคดิเห็นผานทางเวปไซด ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน    

เพื่อสามารถตอบขอสงสัย/ขอซักถาม  แจงความคบืหนาของแผนงาน/โครงการ ของประชาชนไดและ

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ไดนําขอมูลไปปรับปรุงหรอืพัฒนาการบรหิารงานขององคการบรหิาร

สวนจังหวัดขอนแกนตอไป 

              การมสีวนรวมเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

ปญหา/อุปสรรค 

  การดําเนนิงานของสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประชาชนสวนใหญยังไมมี

ความสนใจตอการดําเนนิงานของสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   อาจจะมาจากความไมเขาใจ

ในกระบวนการดาํเนนิงาน หรอืไมเขาใจในบทบาท/ความสําคัญของสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด  

หรอืไมมผีลกระทบโดยตรงตอการดําเนนิชีวติของประชาชน 
 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

  ควรมกีารประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถงึบทบาท หนาที่ของสภาทองถิ่น มกีารเชิญ

ชวนใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการดําเนนิงานของสภาทองถิ่นใหมากขึ้น มกีารเผยแพร ใหประชาชน

ไดรับทราบ  ในกรณทีี่มกีารประชุมสภาทองถิ่น  เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถงึความสําคัญของสภา

ทองถิ่นที่มสีวนเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

             รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558       หนา 83 
 



บทท่ี  5  สรุปการติดตามและประเมินผล 

  การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  จะเปน

ประโยชนสําหรับการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  หากไดนําขอมูลดังกลาวไป

ปรับปรุงการดําเนนิงานใหเกดิประสทิธภิาพและนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นตอไป 
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บรรณานุกรม 

 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น: คูมอืการตดิตามและประเมนิผลการจัดทําและแปลงแผน 

           ไปสูการปฏบิตัขิององคกรปกครองสวนทองถ่ิน, ปปป. 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร:ี คูมอืการปฏบิัติงานดานการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง             

           สวนทองถ่ิน  สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

           สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี กรุงเทพฯ โรงพมิพสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร,ี 2545 

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

           (พ.ศ.2558 -2562):   กองแผนและงบประมาณ องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ,  2557 

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน : ขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

            งบประมาณรายจายประจําป 2558  ฝายงบประมาณและพัฒนารายได  

            องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน, 2557 

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน:  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ฝายนโยบายและแผน           

            กองแผนและงบประมาณ  องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน, 2557 

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน:  แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

            ฝายนโยบายและแผน  กองแผนและงบประมาณ  องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน, 2557 

 องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน : รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

            ประจําปงบประมาณ 2557 กองแผนและงบประมาณ องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 2557 

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   www. kkpao.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

                              โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน, บวชชีพราหมณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          โครงการอบรมฝกอาชีพนวด  ผูดอยโอกาส และพกิารทางสายตา 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การฝกอาชีพระยะสัน้การทําไมกวาดทางมะพราว ผูสูงอายุ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            โครงการแขงขันกฬีาเทนนสิอาวุโส 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                  



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

โครงการสงเสรมิการศกึษาจัดอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลศิทางวชิาการ 
 

                                                                                   

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           การแขงขันหุนยนตอัจฉรยิะระดับมัธยมศึกษา โรงเรยีนในสังกัด อบจ. 



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง, ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก, ถนนลูกรัง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและชุมชน 

โครงการฝกอบรมสงเสรมิกลุมอาชีพแบบเศรษฐกจิพอเพยีง การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

   

 

 

 

 

  

 

 

 
 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

                        โครงการกอสรางฝายเสรมิสรางระบบนเิวศนตนน้ํา(ฝายหนิทิ้ง) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

               โครงการกอสรางฝายชะลอนํ้า(ฝายหินท้ิง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        



                                     6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ด ี

                                  การดําเนนิงานรวมกับสวนราชการหรอืหนวยงานอื่น(เงนิอุดหนุน) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                        สํานักงานเทศบาล, องคการบรหิารสวนตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 5  อําเภอชุมแพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



การประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาฯ 

ประจําป 2558  กําหนดกรอบในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

                                                  คณะที่ปรกึษา 

1.  ดร.พงษศักดิ์  ตัง้วานชิกพงษ  นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

2. นายสทิธกิูล  ภูคําวงศ   รองนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

3. นางวชัราภรณ  ผองใส   รองนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

4. นายวฒันา  ชางเหลา   รองนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

2.  นางสุมาล ี ฐานวเิศษ   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวดัขอนแกน  

3.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

4.  นางสาวนงลักษณ  รัตนจันทร           รองปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

5.  นายประสทิธิ์  อุดมธนะธรีะ              รองปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
  

 1. นายอดุลย   คามดษิฐ         สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   ประธานกรรมการ  

 2. นายเดชคํารณ  สงิคลบีุตร    สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน    กรรมการ  

 3. นายอนุชา  ตัง้วานชิกพงษ    สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  

4. นายบรรเลง  ศรภีา         ผูแทนประชาคมทองถิ่น         กรรมการ  

      5. นายบุญมา  นามวงษา        ผูแทนประชาคมทองถิ่น         กรรมการ  

         6. ทองถิ่นจังหวัดขอนแกน            กรรมการ  

7. โยธาธกิารและผังเมอืงจังหวัดขอนแกน          กรรมการ 

8. นายประสทิธิ์  อุดมธนะธรีะ รองปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  กรรมการ  

9. รองศาสตราจารย วไิลวัจส  กฤษณะภูต ิผูทรงคุณวุฒ ิ           กรรมการ 

        10. นายประยุทธ  ชาญนุวงศ               ผูทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 

11. นายเพ็ชร    มูลปอม      ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ       กรรมการ /เลขานุการ 

 

คณะทํางาน 
 

1. นายประเสรฐิ  ชมนาวัง นักบรหิารงานนโยบายและแผน 7                    คณะทํางาน  

          2. นางนวลมณ ีเหลากุนทา  เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน 7ว                 คณะทํางาน  

          3. นางพวงเพชร  เมอืงสนธิ์         นักวชิาการสิ่งแวดลอม 7ว                          คณะทํางาน  

 4. นายอภิเดช สุระมณ ี เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน 6ว           คณะทํางาน  

          5. นางรุงฤทัย  ดํารงชัย          ผูชวยเจาหนาที่ระบบคอมพวิเตอร  คณะทํางาน        
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