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                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ. 2548  หมวด  6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 และ 29  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหมีอํานาจในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.255 9  มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จาํนวน  875 
โครงการ นํามาจัดทําขอบัญญัติ  6 27  โครงการ คิดเปนรอยละ 71.66  และจากขอมูล  ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 
2559  มีโครงการท่ีมีการลงนามในสัญญาจาง  612 โครงการ  คิดเปนรอยละ 97.61 เบิกจายงบประมาณ จํานวน  
521 โครงการ  คิดเปนรอยละ 83. 09 และโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการยังไมเบิกจาย จํานวน   91 โครงการ  
คิดเปนรอยละ  14.51  โดยมีวัตถุประสงคการติดตามฯ   คือการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และการวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการโครงการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท้ัง 6  ยุทธศาสตร สรุปดังนี้    

                 จากการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจําปงบประมาณ 255 9  ผลการประเมินจากระดับคะแนนเต็ม 5  เรียงลําดับ
ความพึงพอใจของประชาชนจากมากไปหานอย ในแตละยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม   ผลการประเมินอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 4.3 6  2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีดี  ผลการประเมินอยูในระดบัมาก ระดับคะแนน 4.34   3)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการประเมินอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 4.15  4) ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   ผลการประเมินอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3. 87  5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
การศึกษา   ผลการประเมินอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3. 82  และ 6) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน  ผลการประเมินอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3.67 และผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน
เฉลี่ยในภาพรวมอยูท่ีระดับ 4.04 

                 ผลจากการประเมินระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จากระดับคะแนนเต็ม 5   เรียงลําดับการมีสวนรวม
ของประชาชนจากมากไปหานอย ในแตละยุทธศาสตร คือ 1)ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
ผลการประเมินอยูในระดบัมาก  ระดับคะแนน  4. 46  2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม        
ผลการประเมินอยูในระดบัมาก  ระดับคะแนน 4.42  3)ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ผลการประเมินอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 4. 20   4) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 
ผลการประเมินอยูในระดบัมาก ระดับคะแนน  4.03  5) ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ผลการประเมินอยูในระดับ
มาก  ระดับคะแนน 3. 70  และ 6) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลการประเมินอยูในระดับมาก 
ระดับคะแนน 3.67 และผลการประเมินระดับการมีสวนรวมของประชาชนเฉลี่ยในภาพรวมอยูท่ีระดับ 4.08     
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             จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 
2559  มีขอเสนอแนะตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

             ดานพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ควรตั้งงบประมาณดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน และจัดหาอาชีพ
เสริมท่ีหลากหลาย เปนรายไดเสริม  ใหกับ ประชาชน  กลุม สตรีเด็ก และคนชรา เพ่ือนําไปประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสมกับ กลุมหรือชุมชนและตอยอดเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมข้ึน  ดานพัฒนาการศึกษา  สงเสริมทักษะดานการ
เรียนการสอน เนนความรูดานวิชาการและเปดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษาเทาเทียมกัน  เห็นควรใหการสนับสนุน
เด็กท่ีมีความเสามารถเฉพาะดานมากยิ่งข้ึน   ดานพัฒนาเมืองและชุมชน เปนการพัฒนาระบบคมนาคมในทองถ่ิน
ใหเปนรูปธรรมมากท่ีสุด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มี ความสะดวกในการสัญจรไปมา เห็นควรจัดทํา
ทะเบียนคุมถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีดําเนินการในแตละปใหชัดเจน 
เปนขอมูลเพ่ือใชในการตรวจสอบและดําเนินการปรับปรุง  รวมท้ังถนนท่ีมีการถายโอนจากหนวยงานอ่ืน เพ่ือทํา
เปนทะเบียนประวัติงายตอการตั้งงบประมาณซอมบํารุง  ดานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีการตั้งงบประมาณอบรมให
ความรูสงเสริมดานอาชีพใหกับกลุมคนในชุมชน  หลากหลายอาชีพ  และควรเนนกลุมท่ีมีความตองการและสนใจ 
พรอมท่ีจะนําความรูท่ีไดรับนําไปประกอบอาชีพสรางรายไดใหเปนรูปธรรม และควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานโครงการอยางนอยปละครั้ง  ในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการบริหาร
จัดการหลายดาน ท้ังดานแหลงน้ํา ขยะ และปาไม ท้ังในชุมชนและท่ีสาธารณะ  ซ่ึงในแตละดานมีความสําคัญกับ
ชุมชนท้ังสิ้น การขุดลอกลําหวย หนอง คลอง บึง ฯลฯ รวมท้ัง กอสรางฝายฯ ประชาชนไดรับประโยชนมองเห็น
เปนรูปธรรม สวนในดานการอนุรักษปาไม ยังไมมี ความเดนชัด ท่ีมองเห็นเปนรูปธรรม แตเปนการสรางจิตสํานึก
ของคนในชุมชน  และในดานการบริหารจัดการท่ีดี องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เนนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยางตอเนื่อง  รวมท้ังความกาวหนาของบุคคลากรในองคกร  และเนนการมีสวนรวมของประชาชน เปด
โอกาสใหประชาชนรวมเปนคณะกรรมการตางๆ  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ควรเพ่ิมชองรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนไวเปนจุดๆ  และทําประชาคมหรือเวทีชาวบานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยใหผูรับบริการ
หรือประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด                    
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  คํานํา 
  
  เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 9  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ภายใตวิสัยทัศน 
“องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เปนองคกรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุงม่ันพัฒนาขอนแกนเพ่ือเปน
ศูนยกลางการเรียนรูและเศรษฐกิจแหงอาเซียน ”  ไดจัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 28 และ    ขอ 29  และตามคูมือการติดตาม
และประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีกําหนดไวในแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ซ่ึงเปนแผนท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 9  เพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการท่ีนําไปปฏิบัติ  วา
เปนไปตามแนวทางนโยบายหรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไวตามยุทธศาสตรตางๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
นอยเพียงใด  ซ่ึงผลจากการวิเคราะหประเมินผลท่ีได สามารถนําไปเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนา
แผนงาน/โครงการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารขององคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะนําไปใชในการบริหารงานในองคกรใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสวนรวมตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                        องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
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สารบัญ 

   หนา 
คํานํา   ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญแผนภูมิ ง 
บทท่ี  1 บทนํา  1  
 1. หลักการและเหตุผล 1 
 2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล  2 
 3. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล 

4. เปาหมายหรือผลลัพธท่ีไดจากการประเมิน 
 2 

3 
 5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  3 
 6. นิยามศัพท  4 
บทท่ี  2 เอกสารท่ีเกี่ยวของ  5 
 1. บริบทขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  6 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  10 
 3. นโยบายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  14 
 4. กฎหมายท่ีเก่ียวของ  18 
บทท่ี  3 วิธีการติการติดตามและประเมินผล  22 
 การติดตามและประเมินผล  22 
บทท่ี  4 ผลการวิเคราะหขอมูล  27 
 1. วิเคราะหการเบิกจายงบประมาณ  27 
 2. วิเคราะหขอมูลตามยุทธศาสตร  32 
       1. ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  33 
       2. ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนาการศึกษา  35 
       3. ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาเมืองและชุมชน  37 
       4. ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  39 
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บทท่ี 1 
 
 

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดใน
หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินของจังหวัด  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 
พ.ศ. 2552  บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาท่ีในการดําเนินกิจการภายในเขต องคการบริหารสวน
จังหวัด และพระราชกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
มาตรา 17  บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินและจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง 
เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหบรรลุไปสูสภาพการณท่ีตองการในอนาคต  และสามารถจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550  มาตรา 283  กําหนดให ทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ 
การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง มีอํานาจหนาท่ีของตนโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
การพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยสวนรวม   
                ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงาน เพ่ือ
เปรียบเทียบวามีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงานตามท่ีกําหนดหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน  การทําหนาท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองมีการเปดเผยขอมูล แหลงท่ีมาของเงิน
รายได การจัดสรรงบประมาณ  การดําเนินงาน ตลอดจนเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหสาธารณชนไดรับทราบ  การ
ปกครองทองถ่ินเปนรูปแบบพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ  มีความสําคัญตอระบบการบริหารราชการแผนดิน  
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงมีความหลากหลายท้ังดานสังคม  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ชุมชน 
รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ีเปนปจจัยในการขับเคลื่อนชุมชนในทิศทางท่ีเปนพลังสําคัญของประเทศ  ปจจุบัน
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจจากสวนกลาง  มาสูการปกครองแบบกระจายอํานาจสู
ทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมตาง  ๆ  ท่ีเปนสาธารณะทองถ่ินดวยตนเองตาม
ภารกิจหนาท่ีท่ีระบุใหดําเนินการอยางชัดเจน  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบชัดเจน  มีผูบริหารท่ีไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ี  ความรับผิดชอบท่ีมีตอประชาชน  ใน
ฐานะผูรับมอบอํานาจจากรัฐบาล  ซ่ึงตองมีความรับผิดชอบตอการดําเนินการและการตัดสินใจของตนเองจึงไดจัด
ใหมีกระบวนการวางแผน การติดตามและประเมินผลแผนทุกปอยางตอเนื่อง  เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูมีสวนได
สวนเสียวาการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มีความโปรงใส และไดเปดโอกาสใหผูมีสวน
เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน กระบวนการ อยางเพียงพอและเหมาะสม 
              ท้ังนี้ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2559 -2563) 
ประกาศใชเม่ือวันท่ี  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีกําหนดยุทธศาสตร  และ
แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ท่ีไดแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมาย  เพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินในอนาคต  โดยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  11 (พ.ศ.2555-
2559) แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน  4 ป (พ.ศ.2559-2562) แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน (พ.ศ.2559–2561) ประกาศใชเม่ือวันท่ี  30  มิถุนายน 2558  มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
ของโครงการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  โดยมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณ

             รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559             หนา 1 
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ประจาํป สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  และไดประกาศใชเม่ือวันท่ี  9  ตุลาคม พ.ศ. 2558  โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือ แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  รวมท้ังแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ท่ีไดประกาศใชเม่ือวันท่ี  21 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
      สิ่งท่ีจะสะทอนใหเห็นผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  ไดวามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากนอยเพียงใดจําเปนตองอาศัยการเก็บรวบรวมขอมูล  การ
วิเคราะห การเปรียบเทียบตามหลักวิชาการ  เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีมีความเท่ียงธรรม  คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รวมท้ังรายงานผลและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  เพ่ือนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรในอนาคต 
 

1.2 วัตถุประสงค 
        1. เพ่ือตองการทราบความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร     

การพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
        2. เพ่ือตองการทราบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการขององคการ  

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
        3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน ในแตละยุทธศาสตรวาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
         4. เพ่ือทราบขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป และแผน
ดําเนินงาน เพ่ือนําไปปรับปรุง การดําเนินงานของโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

1.3 ขอบเขตการติดตามและประเมินผล  
 

        การติดตามและประเมินผลการ ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีการติดตาม
และประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ีในการดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยการคัดเลือกโครงการ     
ท่ีบรรจุไวใน แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 9  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง 6 ยุทธศาสตร 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยวิธีการสุม  และลงพ้ืนท่ีดําเนินโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน 
และโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จโดยการแบงขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเปน 4 ลักษณะ คือ 

      1. ขอบเขตเปาหมาย  ไดแก ประชาชนผูรับประโยชนหรือไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  โครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

      2. ขอบเขตการพัฒนา โครงการครอบคลุมท้ัง  6  ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยการสุมตัวอยาง
โครงการแตละยุทธศาสตรท่ีไดรับการคัดเลือก ยุทธศาสตรละไมนอยกวารอยละ 3     

      3. ขอบเขตพ้ืนท่ี   โดยครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท้ังหมด  จํานวน 26 อําเภอ ในเขตจังหวัดขอนแกน       
ท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ติดตามและประเมินผล 

      4. ขอบเขตดานระยะเวลา  ไดติดตามและประเมินผลโครงการท่ีเริ่มดําเนินงานตั้งแตวันท่ี  30  
ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559    
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1.4 เปาหมายหรือผลลัพธท่ีไดจากการประเมินผล 
       เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตอการดําเนินงานตาม
แผนท่ีไดกําหนดไว โดยมีเปาหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 
             1.4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
                    1) ไดขอมูลจํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวนโครงการท่ีอยูในระหวางดําเนินการ  
และจํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการเทียบกับโครงการท้ังหมดท่ีอยูในแผนภายใตกรอบรอยละการใชงบประมาณ
จากแหลงงบประมาณ ตามขอบัญญัติประจําป พ.ศ. 2559   

2) ไดขอมูลโครงการท่ีดําเนินการไดตามแนวนโยบายของผูบริหารท่ีกําหนดมาจากปญหาความ
ตองการในชุมชน โดยเปรียบเทียบสัดสวนการกระจายงบประมาณลงในพ้ืนท่ีของแตละอําเภอ 

3) ไดขอเสนอแนะจากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
1.4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559  เปนการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ
ตอกลุมเปาหมายใน 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

  1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
  1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
  1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 
  1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
  1.5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
2) ประเมินผลการดําเนินงานตามบทบาทของการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีคุณภาพใน

การจดัระบบบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  
3) ประเมินประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน วามีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุ

จุดมุงหมาย และสามารถถายทอดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพเนนการกระจายงบประมาณ 
ในการดําเนินโครงการอยางโปรงใสและสมเหตุสมผล 

4)  ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงาน โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนดําเนินงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร  

 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

     1. ทําใหทราบผลการดําเนินงานตาม แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประโยชน         
ท่ีไดรับจากโครงการ และการใชจายงบประมาณ ทีความประหยัดคุมคาและโปรงใส ตรวจสอบได 

     2. ผลการติดตามและประเมินผลเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหารใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในการกําหนดหรือปรับปรุงการการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน           

     3.  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีขอมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
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 1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
     1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 

เทศบาล  กรุงเทพมหานคร และการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษานี้ หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   หมายถึง  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
(พ.ศ. 2559 – 2563) 

    3. แผนพัฒนา   หมายถึง แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255 9-2561) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ท่ีประกาศใชแลวเทานั้น 

    4. แผนการดําเนินงาน  หมายถึง แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงใน
จังหวัดขอนแกน   

   5. โครงการตามขอบัญญัติ   หมายถึง  โครงการท่ีผานคณะกรรมการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนพิจารณา และผานสภาทองถ่ิน ประกาศเปนขอบัญญัติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  นี้เทานั้น 

    6. การมีสวนรวม   หมายถึง การมีสวนรวมของประชากรในการบริหารจัดการโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตั้งแตการเสนอโครงการ การแสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธโครงการ             
การประเมินผลโครงการ รวมท้ังรวมรับประโยชนจากโครงการ   
              7. ประสิทธิภาพ หมายถึง การท่ีผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการสามารถเลือกใชปจจัยนําเขาท่ี 
เหมาะสมกับเหมาะสมกับเทคนิควิธีการบริหารจัดการ จนเกิดผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
              8. ประสิทธิผล  หมายถึง ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ เม่ือเทียบเคียงกับวัตถุประสงค 
              9. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของกลุม เปาหมายผูรับบริการจากองคการบริหารสวน 
จังหวัดขอนแกน ตอการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ     
              10. การติดตาม หมายถึง  การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว เพ่ือตัดสินใจ
แกไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การดําเนินงานนั้น ไดรับ
ทรัพยากรครบถวนหรือไม ไดปฏิบัติงาน ตามแผนงานท่ีกําหนดหรือไม ไดผลตรงตามท่ี กําหนดหรือไม 
    11. การประเมินผล  หมายถึง  การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/ โครงการ ตลอดจนการ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ แผนงาน/โครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึนจึง
เปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการ 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร เพ่ือกําหนดเปนกรอบและ
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา 3  ป (พ.ศ. 255 9-2561) ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โดยได
รวบรวมปญหาและความตองการของประชาชน มาเปนขอมูลเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัด
ใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของจังหวัด  และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให องคการบริหารสวนจังหวัดมี
หนาท่ีตองดําเนินการ  ตามศักยภาพท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด มีอยูใหครอบคลุมปญหาและความตองการของ
ประชาชนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีจะทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ไดศึกษาเอกสารตางๆ พระราชบัญญัติ ขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบการบริหารราชการท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 

 
1. บริบทขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
1.1 ประวัติความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัด 

    1.2 โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
    1.3 โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

    2.1  วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
    2.2  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
    2.3  การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    2.4  นโยบายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

                          
 

3. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
   3.1  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
   3.2  พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.   
   3.3  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท.  
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1. บริบทขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 
            1.1 ประวัติความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 

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

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

 

           1.2  โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 

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

จังหวัด”จากทุกอําเภอรวมกันทําหนาท่ีในสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   เพ่ือการออกขอบัญญัติงบประมาณ   การ
กําหนดนโยบาย  การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามมติของสภา  
สําหรับจํานวนสมาชิกสภา  องคการบริหารสวนจังหวัด   จะมีไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับจํานวนประชากร  ตาม
ทะเบียนราษฎรปสุดทายท่ีมีการเลือกตั้ง   คือ  ในจังหวัดท่ีมีราษฎรไมเกินหาแสนคน   มีได  24 คน  มีราษฎรตั้งแต
หาแสนคนไมเกินหนึ่งลานคน   มีได  30 คน  มีราษฎรตั้งแตหนึ่งลานคนไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน   มีได  36  คนมี
ราษฎรตั้งแตหนึ่งลานหาแสนคนไมเกินสองลานคน   มีได  42 คน  และมีราษฎรตั้งแตสองลานคนข้ึนไป   มีได 48 
คน  ซ่ึงกําหนดไวในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 9 โดยจะอยูในวาระคราวละ 4 ป 

 

    2. ฝายบริหาร  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   ปจจุบันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ  
ประชาชน ตาม พ.ร.บ. วาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ. 2546  (เดิมมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดดวยกัน  ) และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด   
ข้ึนเปนคณะผูบริหารสําหรับจํานวนท่ีจะแตงตั้งไดนั้นใหถือจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเกณฑ  
คือ จังหวัดใดท่ีมีสมาชิกยี่สิบสี่คนหรือ สามสิบคน แตงตั้งได 2 คนจังหวัดใดท่ีมีสมาชิกสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน 
แตงตั้งได   3 คน และจังหวัดใดท่ีมีสมาชิกสี่สิบแปดคน  แตงตั้งได  4 คนตามลําดับ  ซ่ึงไดกําหนดไวตาม  
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 35 ท้ังนี้ มีหนาท่ีในการบริหารงานตามภารกิจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล เพ่ือความม่ันคงความสงบเรียบรอย  และประโยชน
ของประชาชนโดยสวนรวม 
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                 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน  42  คน  
ประกอบดวย  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 1  คน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  2  คน  
และมีคณะกรรมการประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  รวม 16  คณะ  ไดแก 
             คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวย  3  คณะ 
    1.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
           2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

3. คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   
      คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบดวย  13  คณะ                      
1.  คณะกรรมการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการประชาชน  

          2.  คณะกรรมการสงเสริมอาชีพ 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลการปฏิบัติตามมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

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

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

                   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีจํานวน  42  คน แบงตามเขตเลือกตั้ง โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ไดกําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ออกเปน 42 เขต
เลือกตั้ง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เม่ือวันท่ี 26   สิงหาคม  2555  
จํานวน  26  อําเภอ มีดังนี้ 

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

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

         -จํานวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง  629,008  คน                       คิดเปนรอยละ  47.47 
        -จํานวนบัตรเสีย   7,786 บัตร                                     คิดเปนรอยละ  1.24   
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     1.3   โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

 โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                         
                                              
 
                                      

 

ตารางท่ี  1   แสดงอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

ท่ี สวนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 

ขาราช 
การ 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนัก 
งานจาง
ผูเชี่ยว 
ชาญ 

พนักงา
นจาง
ตาม

ภารกิจ 

พนักงา
นจาง
ท่ัวไป 

รวม 

1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน(รวมผูบริหาร 4 ราย) 

27 5 - 26 24 78 

2 กองกิจการสภา อบจ. ขอนแกน 7 2 - 2 - 11 
3 กองแผนและงบประมาณ 22 - 1 7 - 30 
4 กองคลัง 27 - - 11 - 38 
5 สํานักการชาง 65 12 - 33 1 111 
6 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 - 1 94 26 148 
7 กองกิจการขนสง 14 1 - 35 17 67 
8 กองพัสดุและทรัพยสิน  15 - - 5 - 20 
9 หนวยตรวจสอบภายใน 3 - - 2 - 5 
9 กองการเจาหนาท่ี 22 - - 7 - 29 
10 โรงเรียน 19  โรง 538 19 - 31 15 603 

 รวม 767 39 2 253 83 1,144 
ที่มา :  กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

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 
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                      ณ วันท่ี 1  ตุลาคม  2559    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  และอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน  1,1 44  คน   แยกเปน
ขาราชการ 767  คน  ลูกจางประจํา  39 คน  พนักงานจางผูเชี่ยวชาญ 2 คน และพนักงานจางตามภารกิจ 25 3 คน 
และพนักงานจางท่ัวไป  83  คน  
 

ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนครูและนักเรียนของโรงเรียนท่ีถายโอนมายังองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

ช่ือโรงเรียน 
ปท่ีถายโอนมา
สังกัด อบจ.
ขอนแกน 

กอนถายโอน(คน) หลังถายโอน(คน) 
จํานวน

คร ู
จํานวน
นักเรียน 

จํานวนคร ู
จํานวน
นักเรียน 

1. บานหนองเสี้ยว อ.พล ถายโอนป 2549 2 67 13 451 
2. บานคูขาด(สถิตอุปถัมภ) อ.พล “ 10 256 15 345 
3. เมืองพลพิทยาคม อ.พล “ 93 3,065 133 3,230 
4. ศรีเสมาวิทยาเสริม อ.บานฝาง ถายโอนป 2550 12 288 18 407 
5. พิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง “ 21 422 26 492 
6.  พระธาตุขามแกนพิทยาลัย อ.น้ําพอง “ 9 167 14 167 
7.  หนองโนประชาสรรค อ.กระนวน “ 19 374 21 293 
8.  พูวัดพิทยาคม อ.อุบลรัตน “ 11 248 15 124 
9.  ซําสูงพิทยาคม อ.ซําสูง “ 23 636 31 548 
10. โคกสูงประชาสรรพ อ.น้ําพอง “  6 264    11  108 
11. สีชมพูศึกษา อ.สีชมพู “ 47 2,074 75 1,877 
12. มัธยมหนองเขียด อ.ชุมแพ “ 5 259 15 229 
13.  โนนหนัวิทยายน อ.ชุมแพ “ 39 941 49 1,090 
14.  แทนศิลาทิพยศึกษา อ.ชนบท “ 12 225 14 217 
15.  พระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน “ 25 445 26 401 
16.  เปรมติณสูลานนท อ.น้ําพอง “ 22 503 17 260 
17.  นาง้ิววิทยาสรรค อ.เขาสวนกวาง “ 15 392 21 618 
18. ซับสมบูรณพิทยาลัย อ.โคกโพธิ์ไชย “ 10 293 10 192 
19.  โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  อ.ซําสูง “ 21 300 17 184 

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

 
             ขอมูล ณ วันท่ี  1  ตุลาคม  2559   มีสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ท่ีรับถาย
โอนมาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวม  19  แหง  ขาราชการครู รวม 5 43 คน และนักเรียน  รวม  
11,133  คน และมีบุคลากรประจําสถานศึกษา จํานวน  78  คน ประกอบดวย  ลูกจางประจํา  22  คน  พนักงาน
จางตามภารกิจ  33  คน  พนักงานจางท่ัวไป  15  คน 
 
 
 

              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                  หนา 9 
 

 



บทที่  2    เอกสารที่เกี่ยวของ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 

                 ในปงบประมาณ พ.ศ. 255 9  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เพ่ือใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาระดับประเทศ กลุมจังหวัด ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  โดยไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.255 9–2561) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ตั้งแตวันท่ี  30  มิถุนายน  255 8  ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย
เพ่ือการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนใหบรรลุไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

 

           1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 

         วิสัยทัศน  (Vision) 
  “องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เปนองคกรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุงม่ันพัฒนา
ขอนแกนเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูและเศรษฐกิจแหงอาเซียน” 
 

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

            1.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 27         
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

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

          1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเลนกีฬาและ
พัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 

1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป 
 
 
 
 
 

              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                  หนา 10 
 

 



บทที่  2    เอกสารที่เกี่ยวของ 

        2. การพัฒนาการศึกษา  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 
               2.1  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 
  2.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.3  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิ
สังคม 

  2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
  2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและ
พัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

     3. การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 
3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหได

มาตรฐาน  
3.2  พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารใหได

มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย 
3.3 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

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

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

          4.3 สงเสริม สนับสนุน และ พัฒนาเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบ
วงจร 

4.4 สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุม
ผูดอยโอกาส 

 
   5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5  

แนวทาง ดังนี้ 
5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร 
5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําให

เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
5.3 สนับสนนุและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบ        

มีสวนรวม 
          5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 
          5.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                  หนา 11 
 

 



บทที่  2    เอกสารที่เกี่ยวของ 

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

และใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปน

ธรรม และตรวจสอบได 
6.3 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ

ใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 
6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบกระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวม

ของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
              
           1.3  การนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255 9 - 2561) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวทางพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2559 – 2561) และสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ในการผลักดันเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
นําไปสูการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กําหนดแนวทางท่ีสําคัญใน
การนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ไวดังนี้ 
 

       1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ  
      1.1 ใหสํานัก/กอง นําแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังการวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน/
โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  
      1.2 กําหนดวงเงินงบประมาณประจําป เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการแผนงาน
และโครงการในระดับทองถ่ินตามแผนพัฒนาสามป  
      1.3 การทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาสามปเปนประจําทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 
 
  2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล  
      2.1 สรางระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปใหเปนระบบ และ
ตอเนื่อง เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบัติ และนําผลท่ีไดมา
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ังพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการในอนาคต 
      2.2 สรางกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  การติดตามและประเมินผลเปน
กระบวนการทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกร วาสามารถบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว
หรือไม  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีจะนํามากําหนดนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกรในอนาคต โดยกําหนดการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และนําไปสู
การปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด23ไว23  ไดดังนี้ 
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     การติดตามผล  เปนกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงาน วาเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวหรือไม ท้ังในเชิงปริมาณ  คุณภาพ เวลา  และตนทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอยางเปนระบบและมี
ความตอเนื่อง    เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ    และนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 
     การประเมินผล   เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนท่ีกําหนดไว รวมถึง
การศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการแก ไข ปรับปรงุหรือการขยาย
ขอบเขตหรือการยุติการดําเนินงาน การประเมินผลจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร 
รวมท้ังยังเปนตัวชี้วัดวาแผนท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นไดผลอยางไร บรรลุผลลัพธตามท่ีกําหนดไวหรือไม  
                 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  ระยะเวลาท่ีจะใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ของแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559– 2561) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กําหนดเปน 2 ระยะ คือ 

(1) การติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ  กําหนดจะดําเนินการ 
ติดตามฯ เปนรายไตรมาสทุก 3 เดือน คือ 

     - ไตรมาสท่ี 1  เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
  - ไตรมาสท่ี 2  เดือนมกราคม – มีนาคม 
  - ไตรมาสท่ี 3  เดือนเมษายน – มิถุนายน 
  - ไตรมาสท่ี 4  เดือนกรกฎาคม – กันยายน 

เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานวามีผลสําเร็จเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมาย และปญหา
อุปสรรคท่ีทําใหการดําเนินงานลาชา และนําผลท่ีไดมาปรับกลยุทธการดําเนินงาน เพ่ือใหโครงการพัฒนาสําเร็จและ
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา 
  (2) การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพัฒนาฯ  เปนการติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จ
สิ้นแผนพัฒนาฯ  ในแตละปงบประมาณ เพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปญหา และอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับจากผลของการพัฒนา เพ่ือนําผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล
มาทบทวน และปรับแผนพัฒนาใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล และตอบสนองตอปญหาความตองการ
ของประชาชนในระดับพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง  
   3. การประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ   กําหนดใหมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธแผนงาน/โครงการ รวมท้ังผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง
ท่ัวถึงและตอเนื่อง ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังการประชาสัมพันธ โดยผานสื่อตางๆ อาทิ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  โดยผานเวปไซดของหนวยงาน  www.kkpao.go.th  เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง รวมถึงติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปท่ีประกาศใช 
 
               1.4   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ.2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะเปนองคกรรับผิดชอบหลักตาม   
ท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
ขอ 28  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
    1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  
    2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
    3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน      
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    4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  
    5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ  อีกหนึ่งคน
ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

         กรรมการตามขอ  28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับคัดเลือกอีกได 
 ขอ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

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

ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

            (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 
ขอ (30) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคลากรนอกดําเนินการหรือ  รวม

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขาย  และ

รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบบุคลากรภายนอกดําเนินการเพ่ือเสนอผูบริหาร ทองถ่ิน 
(2)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 

                   (3) หนวยงานหรือบุคลากรภายนอกดําเนินการหรือรวมมือดําเนินการติดตามและ ประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคลคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ  ประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ  ประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ผูบริหารสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผย ไมนอยกวาสามสิบวัน 
                  ขอ 31  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร  ปกครองสวน
ทองถ่ินสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ  ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
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             1.5  นโยบายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการพัฒนา 
 

    อาศัยอํานาจตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  ใหอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด   ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนของประชาชน  ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เม่ือวันท่ี  
15  กุมภาพันธ  2555  โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถ่ินไวใน  6  ดาน  ดังนี้  

 

                1. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
          เปาหมายจะพัฒนาคนใหมีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีสุขภาวะดีข้ึนท้ังทางรายกาย จิตใจ และพัฒนาสังคมคน
ขอนแกนใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทร สําหรับเปนทุนทางสังคมในการพัฒนาขอนแกนใหไปสูเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
   1.1 พัฒนาคุณภาพคนทุกกลุมวัยใหมีคุณธรรม  จริยธรรม มีทักษะในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัย สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต โดยใหความสําคัญ
กับการนําหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนใหมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  สรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และ
สนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
   1.2  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกเด็ก และเยาวชน ใหตระหนักถึงคุณคา
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ดวยการเสริมสรางจิตสานึกท่ีดี  มีคานิยมท่ีพึงประสงค  อยูรวมกันดวยความรัก  ความ
สามัคคี ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  และสรางคานิยมใหภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย เพ่ือเปนฐานในการกาวไปสูสังคมคุณภาพ  
  1.3  เสริมสรางสุขภาวะใหคนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ  ดวยการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบสุขภาพอยางครบวงจร เนนการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเฝาระวัง
และการจัดการกับโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซํ้า ใหทันตอสถานการณ  สนับสนนุการสรางระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน สงเสริมการแพทยทางเลือก  สงเสริมบทบาท และเพ่ิมขีดความสามารถของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน ใหสามารถเปนกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 1.4 เสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับประชาชน  เยาวชนท่ัวไป และเยาวชนกลุมเสี่ยง ไมใหเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด  และสงเสริม สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจร  ท้ังดานการ
ปองกัน การปราบปราม การบําบัดรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
  1.5 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเลนกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย และพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสู
กีฬาอาชีพรวมถึงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาใหไดมาตรฐานสากล ท้ังดานสิ่งอํานวยความสะดวกสนาม
กีฬา วัสดุ อุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา และรองรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ  
 1.6 ฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม อนุรักษ ทํานุบํารุง และบูรณะแหลงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินและมีคุณคาทางประวัติศาสตร ใหเปนมรดกของคนรุนตอไป 
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บทที่  2    เอกสารที่เกี่ยวของ 

               2. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา  

    โดยจะพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และพัฒนาสูความเปนเลิศตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียน และการบริหารท่ีเนนสถานศึกษาเปนสําคัญ สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาท่ีสาม 
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือเปน
รากฐานการพัฒนาคนใหเปนทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศตอไป โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 
ประกอบดวย 
    2.1 พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน
และเชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลาย ท้ังดานวิชาการ  ทักษะชีวิต และนันทนาการ ท่ี
ครอบคลุมท้ังดานศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา และประชาธิปไตย  
   2.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน โดยมุงใหผูเรียนมีความรู คูคุณธรรม มุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจกบุคคล สรางความ
ตระหนักในสิทธิและหนาท่ี  
   2.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยสนับสนุนใหมีระบบการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  2.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพ 
และพอเพียงกับสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
  2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพ และ
พัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

               3. นโยบายการพัฒนาเมืองและชุมชน 
  เปาหมายเพ่ือรองรับการเปนเมืองศูนยกลางการคา การบริการ และการลงทุนของภูมิภาค และประตู
สูอินโดจีน ใหจังหวัดขอนแกนมีระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ท่ีได
มาตรฐาน ประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมท่ีท่ัวถึง  สะดวก  และปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการท่ีพรอม บริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารแบบมีสวนรวม ใหประชาชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย 
และพึงพอใจในการรับบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ใหได
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร และมาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3.2 พัฒนาเสนทางเขาสูแหลงเกษตรกรรม ใหเกษตรกรใชในการลําเลียงขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
สูแหลงชุมชนและกระจายสินคาไปยังแหลงจําหนายอยางท่ัวถึง รวดเร็ว  
 3.3 พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารท่ีไดรับถายโอน 
ใหมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย  
 3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและ
ชุมชน ดวยการบูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และใหชุมชนมีสวนรวม เสริมสรางความ
รวมมือและสรางเครือขายการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยระหวางทองถ่ิน สวนราชการ องคกรเอกชน และ
ชุมชน ใหการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที  
 3.5 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคใหท่ัวถึง ตามศักยภาพ
ความพรอม และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด  
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บทที่  2    เอกสารที่เกี่ยวของ 

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

ดํารงชีพ โดยการฝกอาชีพและสนับสนุนปจจัยในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและความตองการ 

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

                5. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
              เปาหมายจะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือเปนฐานการผลิตภาคเกษตร เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี   โดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการ ใหสามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได เพ่ือเปนฐานการผลิตของชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนา
ท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
 5.1 สนับสนุน สงเสริมการฟนฟู รักษาปาตนน้ําลําธาร และการปลูกปา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพในการ
กักเก็บน้ํา เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนน้ํา และบรรเทาอุทกภัย  จัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและชุมชนอยางท่ัวถึง 
เพ่ือใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภค และบริโภค 
 5.3 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน  โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด สนับสนุนและพัฒนาระบบการจดัการขยะแบบครบวงจร  เสริมสรางองคความรูแก
ชุมชนในการจัดการน้ําเสียในชุมชน และพัฒนาเครือขายชุมชนในการเฝาระวังและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
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 5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี โดยสรางชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการคนอยูรวมกับระบบนิเวศอยางเก้ือกูล 

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

 พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.2540 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2546 บทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัด  คือ 
  ม.45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด  ดังตอไปนี้  
  1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
  2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด   และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
  4)  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
  5) แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
  6) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
  7) คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  8)  ทว ิบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
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 9) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการทองถ่ินท่ีอยูในเขต องคการบริหารสวน
จังหวัดและกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดทํา  ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   
 10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  บรรดาอํานาจหนาท่ีใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดปฏิบัติได  ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
             อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดตามการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครอง          
สวนทองถิ่น 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  หมวด 14  มาตราท่ี 281-290  ไดกําหนด  
เรื่อง  การปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณท่ีตองการใหทองถ่ิน  มีอิสระในการปกครองตนเอง   เพ่ือการ
คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย   การปกครองการบริหาร   การบริหาร
บุคคลการเงินและการคลัง  และการมีอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ   ดังนั้นการท่ีจะให
เจตนารมณของการ     ปกครองสวนทองถ่ินมีผลในทางปฏิบัติและเกิดการพัฒนาการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนใน
ทองถ่ินอยางตอเนื่องรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีกฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีบํารุง รักษา
ศิลปะจารีตประเพณี    ภูมิปญญาทองถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน   จัดการศึกษาอบรม  และการฝกอาชีพ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมการจัดการบริการสาธารณะเพ่ือไมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินละเลยหรือ
เพิกเฉยตองานดานสังคม   และคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐธรรมนูญ  หมวดท่ี 14  ท่ีวาดวย  การปกครองสวน
ทองถ่ิน จึงเปนพันธะสัญญารับมอบใหแกประชาชน  โดยผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 จึงเปนกลไกทางกฎหมายท่ี   
เกิดข้ึนเพ่ือการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับนี้จึงมีความสําคัญ
และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆพระราชบัญญัติ กําหนดแผนฯ  มีผลบังคับใชตั้งแต
วันท่ี 18  พฤศจิกายน 2542  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ฉบับกฤษฎีกา  เลมท่ี 116 ตอนท่ี  114 ก วันท่ี 
17  พฤศจิกายน  2542  โดยมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนองคกร
รับผิดชอบการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ   
 
  3.2  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542   บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  มีดังนี้ 
  ม.17ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี ้                                                                                                                                        
       1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการพัฒนาทองถ่ิน 
  3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
  4) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
  5) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6) การจัดการศึกษา 
  7) การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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  8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร  ในการพัฒนาทองถ่ิน 
  9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
  11) การกําจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลรวม 
  12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
  13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 
  14)  การสงเสริมการทองเท่ียว 
  15)  การพาณิชย  การสงเสริมการลงทุน   และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคล
อ่ืน หรือจากสหการ 
  16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
  17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
  18) การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
  19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
  20)  การจัดใหมีพิพิธภัณฑ  และหอจดหมายเหตุ 
  21) การขนสงมวลชน  และการวิศวกรรมจราจร 
  22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  23) จัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 

24) จัดทํากิจกรรมใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขต  
และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการ   หรือใหองคการบริหารสวน
จังหวัดจัดทํา  ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนา ทองถ่ิน 
  26) การใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน 
   27) การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   สตรี    คนชรา  และผูดอยโอกาส 
   28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้    หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน 
อํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
   29) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

3.3  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันท่ี 13 สิงหาคม  
2546  เรื่อง กําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด  ได
กําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)ไวดังนี้ 
       ขอ  1  ลักษณะของการดําเนินงานของ  อบจ. ในการใหบริการสาธารณะในเขตจังหวัด 

(1) ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
ในเขตจังหวัด 

(2) เปนการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเปนภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในจังหวัดท่ีมุงตอประโยชนของทองถ่ินหรือประชาชนเปนสวนรวม และไมเขาไปดําเนินงานท่ี อปท. อ่ืนในจังหวัด
สามารถดําเนินการไดเอง 

(3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องหรือมี  
ผูไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวา 1 แหงข้ึนไป 

              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                  หนา 20 
 

 



บทที่  2    เอกสารที่เกี่ยวของ 

                ขอ  2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีของ อบจ. ตามขอ 1 อบจ. ควรจะดําเนินการ
เพ่ือใหเปนไปในลักษณะ ดังนี้คือ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัดโดยการ 
สรางและพัฒนาระบบการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินในจังหวัดเพ่ือนําไปสูการใชจายงบประมาณในการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความสมดุลและคุมคาทางเศรษฐกิจ 

(2) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ หรือมีการ 
เก่ียวเนื่องหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือในลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ
ท่ีดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด 

(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ 
ประชาชนและในระดับจังหวัด และไมเปนการซํ้าซอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือขยายศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด 

(4) การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว การสงเสริมการลงทุนและ 
การพาณิชยกรรมของจังหวัด 

(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งการ 
ทําหนาท่ีเปนองคกรหลักในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด 

(6) ใหบริการดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัด 

(7) ดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนภารกิจตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการกําหนด
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมถายโอนท่ี อบจ.มีหนาท่ี
ตองทํา 
    ขอ 3 การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  จะกระทําไดแตเฉพาะกรณีท่ี
อยูในอํานาจของ อบจ.ท่ีจะตองดําเนินการเอง แตไมสามารถดําเนินการเองได เนื่องจากเปนการปฏิบัติซ่ึงจะตองใช
เทคนิควิชาการสูง และหนวยงานของรัฐนั้น มีความสามารถท่ีจะดําเนินการไดดีกวา และผลของการใหการสนับสนุน
นั้นจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบจ. 
 การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดจะกระทําไดในกรณีท่ีเรงดวนและจําเปน
หากไมดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน 
 การใหการสนบัสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะขอ งการสงเสริม
ความสามารถ ดําเนินการโดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการรวมคิด รวมทํา รวมรับ
ผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการใหสิ่งของ หรือการเขาไปดําเนินการแทน              
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บทที่  3  วิธีการติดตามและประเมินผล 

 

บทท่ี  3 
 

วิธีการติดตามประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548   หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนการติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการ ท่ีปรากฏในแผนดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจําป พ.ศ. 2559  
และโครงการท่ีปฏิบัติไดจริงในปงบประมาณท่ีตั้งไว  ซ่ึงผานการพิจารณาจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน และประกาศใชแลว โดยจะเปรียบเทียบในแตละปมีแผนงาน/โครงการใดบางท่ีนําไปดําเนินการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแตละแผนงานโครงการ  มีจํานวนเทาใด เปนรอยละเทาใด ท้ังจํานวน
โครงการและงบประมาณใหชัดเจนแลวดําเนินการติดตามฯ ในแตละยุทธศาสตร ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลตามข้ันตอนดังนี้ 

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

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร (Population) คือ ประชาชนกลุมตัวอยาง เปนแหลงขอมูลในการติดตามและ
ประเมินผล ไดแก ประชาชน บุคคลท่ัวไป ผูนําชุมชน ผูบริหาร เจาหนาท่ี ของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดขอนแกน ในแตละพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนในพ้ืนท่ีดําเนินการ ทําการติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ โดยจะทําการติดตามและ
ประเมินผลใหครบทุกดาน รวม 26 อําเภอ ท้ัง 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหครอบคลุมทุกอําเภอ 
ยุทธศาสตรละไมนอยกวารอยละ3  
      1.2 กลุมตัวอยาง  (Sampling)  ในการเลือกกลุมตัวอยางในปนี้  เลือกตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) คือไมจําเพาะเจาะจงวาเปนใคร  ไมกําหนด เพศ การศึกษา อายุ อาชีพ  เปนผูท่ี
ไดรับประโยชนหรืออยูในชุมชน ซ่ึงโครงการนั้นดําเนินการในพ้ืนท่ีเปนการเลือกแบบเจาะจง( purposive 
sampling) 

- จํานวนกลุมตัวอยางแบบกําหนดไวกอน (Quota Sampling) คือ จะใหตอบแบบสอบถามเพ่ือ
ติดตามและประเมินผล ตามความเหมาะสมของแตละโครงการ 
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บทที่  3  วิธีการติดตามและประเมินผล 

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

3. คัดเลือกโครงการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการท่ีไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ใหครอบคลุม ทุกยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง 26 อําเภอ ในเขตจังหวัดขอนแกน 

 4. จัดทําแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตร เพ่ือติดตามประเมินผล โดยใชเกณฑความพึง
พอใจ  คือ ประชาชน  บุคคลท่ัวไป ท ี่ไดรับประโยชนหรือมาใช บริการของโครงการ โดยการกําหนดหัวขอ
แบบสอบถาม ตามแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด  และตามวัตถุประสงคอ่ืนๆ ของโครงการ   

 5. แจกแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตรใหคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้งไปดําเนินการแจก
ใหประชาชนตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ  ท่ีไดคัดเลือกเพ่ือใหประชาชนตอบแบบสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 

 6. คณะทํางานและผูชวยเก็บแบบสอบถามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนให ฝายติดตามและ
ประเมินผล กองแผนและงบประมาณ เพ่ือรวบรวมไวแตละยุทธศาสตร 
       7. กองแผนและงบประมาณ   คัดแยกแบบสอบถามแตละยุทธศาสตร ท่ีไดรับคืนและทํา
การลงรหัสขอมูล ประเมินผลแตละยุทธศาสตร โดยใชโปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร   

 8. เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล ใหคณะกรรมการและผูบริหารรายงานตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และปดประกาศในท่ีเปดเผยเพ่ือใหประชาชนรับทราบผลการ
ประเมินผลโดยท่ัวถึงกันไมนอยกวาสามสิบวัน  

 

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

4. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้  คณะ ทํางาน การติดตามและประเมินผลฯ ใช
แบบสอบถามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดจัดทําไวเพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานตางๆ  ท้ัง  6  ยุทธศาสตร    
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และตามแบบสอบถามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
ประเด็นคําถามท่ีคณะทํางานสรางเครื่องมือสําหรับติดตามและประเมินผลโครงการใหครอบคลุมทุกประเด็น 
โดยแยกเปนโครงการ แตละยุทธศาสตร ใหครอบคลุมท้ัง 26 อําเภอ ตามท่ีกําหนดไว โดยใหคณะทํางานและ
ผูชวยเก็บแบบสอบถามท่ีไดรับการแตงตั้งนําไปแจกแบบสอบถามตามท่ีไดรับหมอบหมาย  ท้ัง 6 ยุทธศาสตร 
ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด ตามแบบสอบถาม ตามหัวขอท่ีกําหนด  คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงานโครงการ, แบบสอบถามการมีสวนรวมของของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ     
และแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนาตอไป      
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล   
  การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีหลายวิธี ดังนี้ 
                  1. นําขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน การใชจายงบประมาณ และประเมินผลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 9 มารวมในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
                  2. การเก็บรวบรวมขอมูลจาก แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255 9-2561) การจัดทํางบประมาณ  
การใชจายงบประมาณ  
                  3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ท่ีแจกใหประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการท่ีดําเนินการ
ตอบแบบสอบถามพรอมแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
                  4. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
  

             5.1  การวางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 
                  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป 
(พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม  
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
                องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) เม่ือ
วันท่ี 30  มิถุนายน  2558  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 2559-2561)  
 

ตารางท่ี  3      แสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศาสตร 
2559 2560 2561 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคน และสังคม 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองและชุมชน 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

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

ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอม 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการท่ีด ี

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

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

ตารางท่ี  4        แสดงจํานวนโครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2558  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 119 151,585,900 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 64 265,764,750 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 289 282,358,500 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 49 134,181,000 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 40 26,246,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีด ี 67 896,057,580 

รวม 627 1,756,193,730 

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  เดือนตุลาคม 2558 -  30  กันยายน  2559 
 

 7. การวิเคราะหขอมูล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กองแผนและ
งบประมาณ คัดแยกแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา ตามยุทธศาสตร รวม 6 ยุทธศาสตร แลวนํามาจัดลําดับ
ขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และแปลผลขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 
ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ได พจําแนกโครงการท่ีติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตรได  ดังนี้ 

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

                                                                                             จํานวน     6   โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี              จํานวน     5   โครงการ 
                                              รวมท้ังหมด            จํานวน    34   โครงการ 
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8. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
  ในการวิเคราะหขอมูล เนื่องจากเปนการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณ เกณฑท่ีใช
วัด ใชเกณฑวัดระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการตามโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน จะใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  โดยการหา คาเฉลี่ย  รอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และนําเสนอรูปแบบบรรยาย ตาราง และ กราฟ ในการวัดระดับความพึงพอใจและระดับการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการโครงการ และอางอิงจากกลุมตัวอยางไปยังประชากรท้ังหมด  
   ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน เกณฑคะแนนท่ีใชในการวัดความพึงพอใจ
ประมาณคา  5  ระดับ  การวัดเปนชวงสเกล ของลิเคิรท ( Likert five rating scale)  โดยมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

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

1 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอยท่ีสุด 
 

จากหลักการดังกลาว  สามารถแบงความหมายของระดับคะแนนออกเปน   5   ระดับ  
ทิพยา   กิจวิจารณ  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร (การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551  (หนา 123 – 124  อางมา
จากวาณี  แสนมหาชัย) ดังนี้ 
 

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

9. การนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล   
     จัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
รวบรวมทําเปนรูปเลมรายงานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประชาสัมพันธใน  www.kkpao.go.th  ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกนเพ่ือเผยแพรให ประชาชน และ ผูสนใจใหทราบตอไป 
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ผลการดําเนินงาน 
 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 255 9   ไดกําหนดแผนงานโครงการ และงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังหมด  6  
ยุทธศาสตร  เปนการวิเคราะหการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559  การประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด  และการติดตามโครงการท่ีสุมคัดเลือกโครงการจากแผนดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จําแนกตามยุทธศาสตร ดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 5    แสดงการเปรียบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณระหวางแผนงานกับโครงการที่ดําเนินการตามแผนการ  
                 ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

       จํานวนโครงการ         จํานวนงบประมาณ(บาท) 

ตามแผนฯ  
ป 59 

ตามขอบัญญัต ิ   
ป 59 

คิดเปน % 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

ตามแผนฯ          
ป 59 

ตามขอบัญญัต ิ  
ป 59 

คิดเปน % 
ของงบ 

ประมาณ
ทั้งหมด 

1.การพัฒนาคุณภาพคน
และสงัคม 

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

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

3.การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

358 289 46.09 346,111,500 282,358,500 16.08 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

101 49 7.81 161,428,000 134,181,000 7.64 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

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

6. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีดี 

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

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

 
 

1.  การวิเคราะหการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  

     องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ทํา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 9  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใตแผนดําเนินงาน
ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 255 9   ท้ัง  6  ยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตามแผนงาน/
โครงการ ตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.255 9-2561)  รวมโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาฯ ป  พ.ศ.  2559  จํานวน  
875  โครงการ  งบประมาณตามแผนฯ   2,177,973,520  บาท และโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2559  รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน  627  โครงการ  งบประมาณ 1,756,193,730  บาท   
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แผนภูมิท่ี 1  แสดงการจัดสรรงบประมาณ 
 
 

 
 

                               การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลการตั้งงบประมาณรายจาย เม่ือจําแนกตามยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตร

ท่ีตั้งงบประมาณสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี ไดรับการจัดสรร
งบประมาณมากท่ีสุด  จํานวนเงิน   896,057,580  บาท  คิดเปนรอยละ  51.02  สําหรับ  67  โครงการ   
รองลงมาคือยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการพัฒนาเมืองและชุมชน  จํานวนเงิน  282,358,500  บาท  คิดเปนรอยละ 
16.08  สําหรับ  2 89  โครงการ  และลําดับท่ี 3  คือยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนาการศึกษา  จํานวนเงิน  
265,764,750  บาท  คิดเปนรอยละ  15.13   สําหรับ  64  โครงการ 

จากงบประมาณท่ีตั้งไว  จํานวน  1,756,193,730  บาท รวมการโอนเพ่ิมและโอนลด โดยผลการ
เบิกจายจริงท้ังหมด   เปนเงิน  1,582,653,763  บาท คิดเปนรอยละ  90.11  ของงบประมาณท่ีตั้งไว (ขอมูล ณ 
วันท่ี  30  กันยายน  2559) สําหรับผลการดําเนินงานโครงการ เปนดังนี้ 

 

• ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  5 21  โครงการ  คิดเปนรอยละ 83.09 ของจํานวน      
โครงการท้ังหมด 

• อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน  91   โครงการ  คิดเปนรอยละ 14.51 ของจํานวน          
โครงการท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

15.13%

282,358,500
16.08%

134,181,000
7.64%

26,246,000
1.49%

896,057,580
51.02%

การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร

1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.การพัฒนาการศึกษา

3.การพัฒนาเมืองและชุมชน

4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
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แผนภูมิท่ี 2    แสดงจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน 
 

 
                       ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนดําเนินงาน 
 

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 255 9  ทําการติดตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.  2559  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไดกําหนด
ตัวชี้วัด ท้ัง  6  ยุทธศาสตรๆ ละไมนอยกวา รอยละ 3  โดยครอบคลุมท้ัง 26 อําเภอในเขตจังหวัดขอนแกน แยก
เปนโครงการท่ี อบจ. ดําเนินการเอง  และโครงการท่ีใหการสนับสนุนหนวยงานอ่ืน โดยแยกรายละเอียดแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนาและกําหนดเกณฑการคัดเลือกโครงการแตละยุทธศาสตร  โดยใหคณะกรรมการสุมคัดเลือก
โครงการในแตละอําเภอ  แตละยุทธศาสตรกระจายใหครอบคลุม ยกเวน ในบางยุทธศาสตรการพัฒนา  ท่ีไมมี
โครงการหรือมีจํานวนโครงการจํากัด จึงเลือกแบบเจาะจง  ฉะนั้น ในแตละยุทธศาสตรจึงมีจํานวนไมเทากัน ข้ึนอยู
กับสภาพปญหาและความตองการของประชาชน    

 

แผนภูมิท่ี 3   แสดงจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร 
                  

 
 

                                        จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร 
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14.51%

 จาํนวนโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ

อยูระหวางดําเนินการ

119

64

289

49

40
67

จาํนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ทัง้หมด

การพฒันาคณุภาพคน  และสงัคม

การพฒันาการศึกษา

การพฒันาเมืองและชมุชน

การพฒันาเศรษฐกิจชมุชน

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติฯ  

การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี   
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   แผนภูมิท่ี 4   แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผนพัฒนาสามปกับงบประมาณตามขอบัญญัติ  
 

 

 
 

      
       
       
       

       

       

       

       

       

        

                             การเปรียบเทียบงบประมาณแผนพัฒนาสามปกับงบประมาณตามขอบัญญัต ิ

 
การเบิกจายงบประมาณ เม่ือจําแนกตามยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรท่ีมีผลการเบิกจายจริงสูงสุด 

3 อันดับแรกไดแก ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  ไดรับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด  
จํานวนเงิน  895,257,580  บาท คิดเปนรอยละ  56.56   รองลงมาคือยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนาการศึกษา  
จํานวนเงิน  265,598,469   คิดเปนรอยละ  16.78  และลําดับท่ี 3  ดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
จํานวนเงิน  149,585,900  บาท  คิดเปนรอยละ  9.45     

 
แผนภูมท่ี  5    แสดงการเบิกจายงบประมาณตามยุทธศาสตร 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

       

      
        

                                          
 
                                            การเบิกจายงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร 

 
 

0
200000000
400000000
600000000
800000000

1000000000
1200000000

 ข้อบญัญติั

แผนพฒันาสามปี

                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559      หนา 30 
 



บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

แผนภูมิท่ี 6    แสดงจํานวนโครงการท่ีติดตาม 
 

 

 
 

                                                                       จํานวนโครงการท่ีคัดเลือกแตละยุทธศาสตร 

 
การจายขาดเงินสะสม 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดอนุมัติโครงการงบประมาณ
รายจาย จายขาดเงินสะสม  จํานวน 78  โครงการ  รวมท้ังสิ้น  38,852,000 บาท แบงเปนยุทธศาสตรท่ี 3  การ
พัฒนาเมืองและชุมชน  จํานวน  68  โครงการ  รวมท้ังสิ้น  31,768,000 บาท  และยุทธศาสตรท่ี  5  ดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จํานวน  18  โครงการ   รวมท้ังสิ้น 7,084,000   บาท   
 
 

ตารางท่ี 6   แสดงจํานวนโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณรายจาย จายขาดเงินสะสม  ประจําป  พ.ศ. 2559 
 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ
อนุมัต(ิบาท) 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
โครงการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาเมืองและชุมชน 
2.ยุทธศาสตรดานการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

31,768,000 
 
 
7,084,000 

- - 68 
 
 

18 

- 68 
 
 

18 

รวม 
 

38,852,000 - - 78 - 78 
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จาํนวนโครงการที่คัดเลือก

การพฒันาคณุภาพคน  และสงัคม

การพฒันาการศึกษา

การพฒันาเมืองและชมุชน

การพฒันาเศรษฐกิจชมุชน

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติฯ  

การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี   
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการท่ีสุมจากแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จําแนกตามยุทธศาสตร 
 

 คณะทํางานดําเนินการติดตามโครงการท่ีสุมจากแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร โดยการแจกแบบสอบถามประชาชน ในพ้ืนท่ีท่ี
ดําเนินโครงการ เสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังนี้  

1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
2. ข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล 
3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

        1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
     เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการสื่อความหมาย ไดกําหนดความหมายของสัญลักษณท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
         n       แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 
                        x       แทน    คาเฉลี่ย (Mean) 
                      S.D     แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

        2. ข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล 
    ในการวิเคราะหขอมูล ไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
      1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชากรตอการ
ดําเนินการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ในแตละยุทธศาสตร ท้ัง 6 ดาน โดยหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

 2.  วิเคราะหขอมูลแสดงระดับการความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

 3.  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น โดยอิสระ ใหประชาชนไดแสดงออก   
เพ่ือสะทอนผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในมุมมองของประชาชน     เพ่ือปรับปรุง
การดําเนินงานในปตอไป 

 
 

        3. ผลการวิเคราะหขอมูล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท้ัง  6  ยุทธศาสตร

ปรากฏผลดังนี้  
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ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

               ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 1    การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้ 
  

ตารางท่ี 7   แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
                  ยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึง

พอใจ(n =100) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา การจัดกิจกรรมเพื่อ   
สงเสริมการมีรายไดในชุมชน 

4.42  0.513  มาก  

2. การพัฒนาคนในชุมชนและสังคมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ   
ศีลธรรม นําความรูสูการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อยางยั่งยืน 

4.34  0.494  มาก 

3. การสงเสริมและพัฒนาการกีฬา เพื่อการแขงขันและตานภัยยา   เสพ
ติดใหคนในชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 

4.38  0.579  มาก 

4.การจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา  จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาของทองถ่ินใหคงไวอยางยั่งยืน  

4.31  0.674  มาก 

5.การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทําใหกับประชาชนใน  ทองถ่ิน 
เชนการจัดกิจกรรม การสอนและการฝกอาชีพ 

4.35  0.638  มาก 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรูของคนทุกระดับในชุมชนและสังคม เพื่อ   การ
พัฒนาคุณภาพของตนเอง สูการพัฒนาสังคม ประเทศชาต ิ

4.34  0.552  มาก 

7. การสงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมที่ดี อันมีผลมาจากคนในชุมชน   และ
สังคม ทุกระดับ เปนคนที่มีคุณภาพ 

4.39  0.546  มาก 

8. การปองกันปญหาและการบําบัดผูติดยาเสพติดของจังหวัด เชน   การ
จัดกิจกรรมเพื่อการปองกันและแกปญหา การใหความรูตอ  ประชาชน
และความเขมงวดของสวนราชการ 

4.35  0.589  
มาก 

9. การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา การจัดกิจกรรมเพื่อ  
สงเสริมการมีรายไดใหกับผูสูงอายุ 

4.37  0.523  มาก 

    
รวม 4.36   0.571  มาก 

               
                 จากตารางท่ี 7  พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  ( x  = 4.36,  S.D. = 
0.571)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับแรก คือ การสงเสริมพัฒนาอาชีพ
และการมีงานทํา การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการมีรายไดในชุมชน   ( x  = 4.42, S.D. =0.513)  รองลงมาคือ การ

สงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมที่ดี อันมีผลมาจากคนในชุมชน   และสังคม ทุกระดับ เปนคนที่มีคุณภาพ  ( x  =  4.39,    
S.D. = 0.546)  และการสงเสริมและพัฒนาการกีฬา เพื่อการแขงขันและตานภัยยา   เสพติดใหคนในชุมชน  สังคม และ

ประเทศชาต ิ( x  = 4.38, S.D. = 0.579) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การจัดกิจกรรมสงเสริม

อนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา  จารีตประเพณี และภูมิปญญาของทองถ่ินใหคงไวอยางยั่งยืน ( x  =  4.31,     
S.D. = 0.674)   
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางท่ี 8   แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
                  ยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม   โดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีสวนรวม

(n =100) 
 

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

4.58  0.494 มากท่ีสุด 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/
กิจกรรม 

4.47  0.519 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

4.41  0.650 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.34 0.636 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.33 0.549 มาก  

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 4.41 0.585 มาก  
7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาได
อยางรวดเร็ว 

4.43 0.552 มาก 

รวม 4.42  0.577 มาก 
 

จากตารางท่ี 8  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก              
( x  = 4.42,  S.D. = 0.577)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนมีระดับการมีสวนรวม
มากท่ีสุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงาน ( x  =  4.58, S.D. = 0.494) รองลงมาคือ    มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ
โครงการ/กิจกรรม( x  = 4.47, S.D. = 0.519)  และ โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็ว ( x  = 4.43, S.D. = 0.552) ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ มีสวนรวมในการ
รับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.33, S.D. = 0.459) 
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ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา 
 

             ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาการศึกษา  ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางท่ี 9  แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
                 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอ 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึงพอใจ

(n =101) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. การสนับสนุนดานการศึกษาของ อบจ. โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุน
คุณภาพ 
2. การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด 

3.93 
 

3.66 

0.799 
 

0.774 

มาก   
 

มาก 
3.การสนับสนุนการศึกษาของ อบจ. ดานความพรอมเพียงของจํานวน
ครูผูสอน 

3.78 0.778 มาก  

4. การพัฒนาคุณภาพของครูผูสอน/ผูบริหาร ในสถานศึกษา  
   สังกัด อบจ. 

3.75 0.979 มาก  

5. การเพิ่มโอกาสในการแขงขันเพื่อเขาสูสถานศึกษาชั้นนําของประเทศได
อยางเทาเทียมกับทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ 

3.86 0.809 มาก  

6. การเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ในการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม 
ๆ ที่จะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

3.91 0.759 มาก  

7. การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมทั้งดานสติปญญา อารมณ
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีที่จะสามารถนําไปใชสําหรับการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

3.88 1.018 มาก 

8. การสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะเพื่อ
การแขงขันในทุกระดับ  

3.78 0.816 มาก  

9. การพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอน สําหรับครู 
นักเรียน และบุคคลทั่วไป 

3.73 0.855 มาก  

10. การสงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมที่ดี อันมีผลมาจาก เด็ก เยาวชนเปน
คนที่มีคุณภาพ เร่ิมจากสถานศึกษา 

3.90 0.862 มาก  

รวม  3.82  0.853 มาก  
             

             จากตารางท่ี 9   พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( x  = 3.82, S.D. = 0.853)  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดเปนอันดับแรก คือ การสนับสนุนดานการศึกษา
ของ อบจ. โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพ( x  =  3.93,  S.D. = 0.799) รองลงมาคือ การเรียนรูเทคโนโลยี
ใหมๆ ในการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม ๆ ที่จะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาต ิ( x  = 3.91, S.D. = 0.759)  และ การสงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมที่ดี อันมีผลมาจาก เด็ก เยาวชนเปนคน

ที่มีคุณภาพ เร่ิมจากสถานศึกษา  ( x  = 3.90, S.D. = 0.862) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ 
การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด ( x  = 3.66, S.D. = 0.774)  
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ตารางท่ี  10   ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม 
                   ยุทธศาสตรการพัฒนา  ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีสวน

รวม(n =101) 
 

 x  S.D. แปล
ผล 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และ   
แสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

3.73        0.795 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 3.81 0.864 มาก 
3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/   
กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

3.63 0.909 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนิน   
โครงการ/กิจกรรม 

3.67 0.986 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.73 0.900 มาก 
6. โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 3.61 0.964 มาก 

7.โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 3.70 0.885 มาก 
รวม 3.70 0.905 มาก 

 

จากตารางท่ี 10  พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนา  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.70, S.D. = 0.885)  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีสวนรวมมากเปนอันดับแรก คือ  . มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ

โครงการ/กิจกรรม  ( x  = 3.81,  S.D. = 0.864) รองลงมาคือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ

โครงการ/กิจกรรม และ  แสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน  ( x  = 3.73, S.D. = 0.795) และมีสวนรวมในการรับ

ประโยชนที่ไดรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  ( x  = 3.73, S.D. = 0.900) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการมีสวน
รวมต่ําสุดคือ โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ ( x =3.61, S.D. = 0.964) 
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

   ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการ
พัฒนายุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาเมืองและชุมชน ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11   แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา   
                  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึงพอใจ 

    (n 109) 
 

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

4.11 
 

0.770 มาก  

2. การพัฒนาและการบํารุงรักษาถนนในความรับผิดชอบ ของ อบจ. เชนผิวจราจร 
ไหลทางไมชํารุด 

3.57 0.771 มาก  

3. การพัฒนาและบํารุงรักษาทําใหเกิดการความปลอดภัยในการสัญจรไปมาทั้งชีวิต
และทรัพยสิน 

3.76 0.728 มาก  

4. การสนับสนุน การชวยเหลือ การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณ ภัยใน
จังหวัดของ อบจ.เชนการเกิดอุทกภัยวาตภัยภัยหนาวสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ในทองถ่ินไดอยางยั่งยืน 

3.63 0.945 มาก  

5.การประสานและการจัดทําผังเมืองอยางเปนระบบสงผลใหชุมชน และบานเมืองมี 
ความเปนระเบียบมากข้ึน 

3.67 0.743 มาก 

6.การกอสรางกอถนนทําใหเกิดโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน  
  ตําบลและอําเภอไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา 

3.58 1.069 มาก  

7.การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทําใหบานเมืองมีความ 
สงบสุข มีความเปนระเบียบ 

3.64 0.736 มาก 

8. การติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรบริเวณถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ใหชัดเจน  
เพื่อปองกันอันตราย/อุบัติเหตุ เชน ปายเตือน ปายบังคับ ปายแนะนํา  

3.45 1.045 มาก 

9. การปรับปรุงทัศนียภาพขางทางสะอาด สะดวก มีความปลอดภัย สภาพขางทาง 
ไมรก  เชน ถางปาขางทาง ตัดก่ิงไม 

3.30 1.062 มาก 

10. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐานมีความ
สะดวก เชน ไฟฟา ประปา 

3.96 0.812 มาก 

รวม 3.67 0.907   มาก  
                    

                   จากตารางท่ี 1 1   พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  =  3.67, 
S.D. =0.907) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับแรก คือ การกอสรางถนนใน

ความรับผิดชอบของ อบจ.  มีสภาพดี ผิวจราจรไมเปนหลุมเปนบอ ใชการไดดีมีความปลอดภัย ( x = 4.11, S.D. = 0.770) 
รองลงมาคือ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐานมีความสะดวก เชน ไฟฟา ประปา ( x  
= 3.96,    S.D. =  0.812) และการพัฒนาและบํารุงรักษาทําใหเกิดการความปลอดภัยในการสัญจรไปมาทั้งชีวิตและ

ทรัพยสิน( x  =  3.76,   S.D. = 0.728)  ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ  การปรับปรุงทัศนียภาพ

ขางทางสะอาด สะดวก มีความปลอดภัย สภาพขางทาง ไมรก  เชน ถางปาขางทาง ตัดก่ิงไม ( x  = 3.30, S.D. = 1.062)   
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บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตารางท่ี  12  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
                   ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีสวน

รวม(n =109) 
 

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

4.80 0.424 
 

มากท่ีสุด  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ 
   โครงการ/กิจกรรม 

4.29 1.043 มาก  

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน 
   ของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ ประชาชน    
   ในทองถิ่น 

4.64 0.479 
 

มากท่ีสุด  

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
   ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.60 0.527 มากท่ีสุด 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/ 
   กิจกรรม 

4.48 0.785 มาก 

6. โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 4.35 0.771 มาก  
7. โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาได 
   อยางรวดเร็ว 

4.33 0.767 มาก  

รวม 4.50 0.735 มาก  
 

              จากตารางท่ี 12   พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเมืองและชุมชน    โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x  =  4.50,  
S.D. = 0.735)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีอยูในระดับมากเปนอันดับแรก คือ มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน ( x  =  4.80, S.D. = 
0.424)  รองลงมาคือ มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน ของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการ
แกไขปญหาของ ประชาชน ในทองถิ่น ( x  = 4.64, S.D. = 0.479) และ มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ( x  = 4.60,  S.D. = 0.527)  ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมี
สวนรวมต่ําสุดคือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม ( x  =  4.29 ,             
S.D. = 1.043)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559      หนา 38 
 



บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
  

               ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการ
พัฒนายุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 13   แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา   
                  ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึงพอใจ 

(n =125) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1.การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน ให มี
ความหลากหลายเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

3.90 
 

0.788 มาก  

2.การประชาสัมพันธ แนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัด 
  ขอนแกน เชนการแจกเอกสารแผนพับ การจัดกิจกรรมเพื่อ 
  ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

3.84 0.999 มาก  

3.การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัวได 

3.98 0.912 มาก 

4.การสงเสริมศักยภาพการการทองเที่ยวทางธรรมชาต ิเปนการ 
  ทองเที่ยวเชิงอนุรักษทําใหระบบนิเวศนของธรรมชาติกลับคืนมา  

3.71 0.911 มาก 

5.การสงเสริมและการพัฒนาสินคาชุมชนเปนสินคา OTOP ใหเปนที่
รูจัก ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน 

3.94 0.915 มาก 

6.การพัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง ทางดานการคา การ
ลงทุน และสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการเพิ่มมากข้ึน  

3.82 0.895 มาก 

7.การพัฒนาสนับสนุน สงเสริมดานการตลาด เปนการขยายสินคาให
กวางข้ึน  

3.91 
 

0.947 มาก 

8.การเพิ่มศักยภาพกลุม ชุมชนใหมีความพรอม ทั้งในดานการบริหาร
จัดการ สงผลใหเศรษฐกิจในภาพรวม ดีข้ึน  

3.94 0.953 มาก 

9.การสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน สรางความเขมแข็ง      
   ใหเศรษฐกิจชุมชนในระดับรากหญา 

3.90 0.954 มาก 

10.ประชาชนสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเปนสินคา 
   สงออกขายในทองตลาดได 

3.80 1.058 มาก 

รวม 3.87 0.939  มาก 
                

                 จากตารางท่ี 13   พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนา  ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =3.87, S.D.=0.939) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับแรก คือ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการ

ทําเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวได   ( x = 3.98,        
S.D. = 0.912) รองลงมาคือ การสงเสริมและการพัฒนาสินคาชุมชนเปนสินคา OTOP ใหเปนที่รูจัก ทําใหเศรษฐกิจชุมชน

ดีข้ึน ( x = 3.94, S.D.=0.915)   และการเพิ่มศักยภาพกลุม ชุมชนใหมีความพรอม ทั้งในดานการบริหารจัดการ สงผลให

เศรษฐกิจในภาพรวม ดีข้ึน  ( x =3.94,S.D.=0.953)  ตามลําดับสวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การสงเสริม
ศักยภาพการการทองเที่ยวทางธรรมชาติ  เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทําใหระบบนิเวศนของธรรมชาติกลับคืนมา             

( x  =  3.71,  S.D. = 0.911) 
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 ตารางท่ี  14  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
                    ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีสวนรวม 

(n =125) 
 

 x  S.D. แปลผล 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ  
   โครงการ/กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

3.66 0.728 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ 
   โครงการ/กิจกรรม 

3.63 0.754 มาก 

3.มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน  
   ของโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 
   ประชาชนในทองถ่ิน 

3.70 0.770 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.67 0.865 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน  
   โครงการ/กิจกรรม 

3.74 0.811 มาก 

6. โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 3.69 0.774 มาก 
7.โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข 
  ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

3.61 0.725 มาก 

รวม 3.67   0.778 มาก 

 

                 จากตารางท่ี 1 4  พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.67, 
S.D. = 0.778)  เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากเปนอันดับแรก  คือ มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับ

จากการดําเนิน    โครงการ/กิจกรรม( x  = 3.74, S.D. = 0.811)  รองลงมาคือ มีการรายงานและนําผลจากการติดตาม

ผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ( x  =  370,  S.D. = 0.770) 
และโครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ ( x  =  3.69,  S.D. = 0774) ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวม
ต่ําสุดคือ  โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข ปญหาไดอยางรวดเร็ว ( x  =  3.61,  S.D. = 0.725)   
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ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  (ดานแหลงน้ํา) 
    

                  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนายุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานแหลงน้ํา)  ผลการ
วิเคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางท่ี  15  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
                    ยุทธศาสตรท่ี 5   ดานแหลงน้ํา โดยภาพรวมและรายขอ 

 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึงพอใจ 

(n =162) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. การจัดหาแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค ใหเกษตรกรไวทําการเกษตร 4.20 0.784 มาก 
2.การใชทรัพยากรในหนวยงานใหเกิดประโยชนและคุมคามากที่สุด 3.90 0.790 มาก 
3.โครงการนี้สามารถสรางอาชีพและรายไดใหกับเกษตรกรไดตลอดป   4.18 0.777 มาก 
4. โครงการนี้ทําใหเกษตรกรมีแหลงน้ําใชในการเกษตรในภาวะฝน 
   ทิ้งชวงไดอยางเพียงพอ 

4.02 0.906 มาก 

5. โครงการนี้สรางการเรียนรูตามแนวเกษตรทฤษฏีใหมไดอยางเหมาะสม   4.06 0.858 มาก  
6. โครงการนี้ทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและพัฒนาในดาน  
   อ่ืนๆ ตามมา 

3.92 0.929 มาก  

7. โครงการนี้สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจในระดับรากหญาได 4.10 0.811 มาก  
8. โครงการนี้ทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและชวยแกไข 
   ปญหา ความยากจนได 

4.01 0.875 มาก  

9. โครงการนี้สามารถทําให เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของ 
   ทรัพยากรธรรมชาติได 

4.13 0.825 มาก 

10. โครงการนี้ทําใหเกษตรกรมีน้ําใชอุปโภคบริโภคไดตลอดทั้งป 4.14 0.820 มาก 
รวม 4.06   0.845  มาก  

            

               จากตารางท่ี  15  พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนายุทธศาสตรท่ี  5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานแหลงน้ํา) โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  ( x  = 4.06, S.D. = 0.845) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับ
แรก คือ การจัดหาแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค ใหเกษตรกรไวทําการเกษตร ( x  = 4.20, S.D. = 0.784) รองลงมา
คือ โครงการนี้สามารถสรางอาชีพและรายไดใหกับเกษตรกรไดตลอดป  ( x  = 4.18, S.D. = 0.777)  และโครงการนี้ทํา

ใหเกษตรกรมีน้ําใชอุปโภคบริโภคไดตลอดทั้งป( x  = 4.14, S.D. = 0.820) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจ
ต่ําสุด คือ การใชทรัพยากรในหนวยงานใหเกิดประโยชนและคุมคามากที่สุด ( x  =  3.90,  S.D. = 0.790)   
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ตารางท่ี  16  แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ 
                    พัฒนายุทธศาสตรท่ี 5   ดานแหลงน้ํา โดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีสวนรวม 

(n =162) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ 
 โครงการ/ กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

4.25 0.705 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ 
   โครงการ/กิจกรรม 

4.04 0.796 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน 
  ของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ 
  ประชาชนในทองถ่ิน 

4.14 0.698 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม  
  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.98 0.864 มาก  

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน 
  โครงการ/ กิจกรรม 

4.04 0.732 มาก 

6. โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 4.10 0.747 มาก  
7. โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข 
   ปญหาไดอยางรวดเร็ว 

4.24 0.735 มาก  

รวม 4.11  0.762  มาก 
 

               จากตารางท่ี 1 6  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานแหลงน้ํา) 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x  =  4.11,  S.D. = 0.762) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากอันดับ
แรก คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ โครงการ/ กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการ

ดําเนินงาน ( x  =4.25, S.D. = 0.705)  รองลงมาคือ  โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไข ปญหา

ไดอยางรวดเร็ว( x  = 4.24,S.D.= 0.735) และมีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงาน  ของโครงการ/

กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ  ประชาชนในทองถ่ิน  ( x  = 4.14, S.D. = 0.698) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับ
การมีสวนรวมต่ําสุดคือ มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

( x  =  3.98, S.D. = 0.864)   
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ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  (ดานขยะและมลพิษ) 
  

                    ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนายุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานขยะและมลพิษ)  ผลการ
วิเคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 17  แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
                  ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานขยะและมลพิษ  โดยภาพรวมและรายขอ 
 

 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึง

พอใจ(n= 65) 
 

 x  S.D. แปลผล 

1.การสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนบริหารจัดการขยะในครัวเรือนได 4.08 0.708  มาก 
2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 4.26 0.639  มาก 
3.การสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป มีสวนรวมในการ 
  รักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน 

4.14 0.677  มาก 

4.การใหความรูแกชุมชน สามารถปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
  และวัฒนธรรมของชุมชนไดอยางยั่งยืน 

4.11 0.726  มาก 

5.การใหความรวมมือระหวาง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชวยปองกัน 
  รักษาสภาพแวดลอมได 

4.09 0.717  มาก 

6.การจัดสภาพแวดลอมในชุมชนใหมีระบบ ระเบียบ ทําใหคนในชุมชนม ี
  สุขภาพด ี

4.05 0.689  มาก 

7.การบริหารจัดการสิ่งเหลือใชในครัวเรือน สามารถนํามาใชใหเกิด 
   ประโยชนได 

4.08 0.730  มาก 

8.การใหความรู คําแนะนําในเร่ืองขยะ สามารถชวยลดปริมาณขยะได 4.23 0.548  มาก 
9.การจัดการของเหลือใช สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนได 4.08 0.640  มาก 
10.การปลูกฝงใหคนในชุมชน ชวยกันดูและและรักษาสภาพแวดลอมใหคงอยู 4.08 0.664  มาก 

รวม 4.12 0.679   มาก 
               

                จากตารางท่ี  1 7   พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรท่ี  5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานขยะและมลพิษ)
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x  = 4.12, S.D. = 0.679)เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจท้ังหมดอยูใน  
ระดับมากโดยขอท่ีมีคามากท่ีสุด คือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน ( x =4.26, 
S.D =0.639)รองลงมาคือ การใหความรู คําแนะนําในเร่ืองขยะ สามารถชวยลดปริมาณขยะได ( x  =4.23,S.D.=0.548) 
และ .การสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป มีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน ( x =4.14,S.D.=677)
ตามลําดับ  สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ  การจัดสภาพแวดลอมในชุมชนใหมีระบบ ระเบียบ ทําใหคนใน

ชุมชนมีสุขภาพดี  ( x  =  4.05,  S.D. = 689)   
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ตารางท่ี 18  แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ 
                 พัฒนายุทธศาสตรท่ี 5 ดานขยะและมลพิษ โดยภาพรวมและรายขอ  

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีสวนรวม 

(n =65) 
 

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

4.05 
 

0.773 มาก  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ 
โครงการ/กิจกรรม 

4.02 0.794 มาก  

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

4.02 0.754 มาก  

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.12 0.691  มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.20 0.706 มาก  
6.โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 4.23 0.627 มาก  
7. โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยาง
รวดเร็ว 

4.25 0.765  มาก 

รวม  4.13 0.738  มาก  
 

จากตารางท่ี  18   พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานขยะและ
มลพิษ) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   ( x  = 4.13, S.D. = 0.738) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการมีสวนรวม
ของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการท้ังหมดอยูในระดับมาก  โดยขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ 
โครงการน้ีตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว( x  = 4.25, S.D. = 0.765)  รองลงมา
คือ โครงการน้ีคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ( x  = 4.23, S.D. = 0.627) และ มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจาก

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.20, S.D. = 0.706) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ  มีการ
รายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น  ( x  = 4.02, S.D. = 0.754)   
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ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  (ดานปาไม) 
    

                 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนายุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานปาไม)  ผลการวิเคราะห
ขอมูล ปรากฏผลดังนี้ 
   

ตารางท่ี  19  แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา   
                  ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานปาไม โดยภาพรวมและรายขอ 

 

 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึงพอใจ

(n =99) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. การสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนได  

4.32 0.708 มาก 

2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน  4.28 0.604 มาก 
3.การสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป มีสวนรวมในการรักษา 
สิ่งแวดลอมของชุมชน มากนอยเพียงใด 

4.27 0.633 มาก 

4.การใหความรูแกชุมชน สามารถปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และ 
วัฒนธรรมของชุมชนไดอยางยั่งยืน 

4.25 0.672 มาก 

5.การใหความรวมมือระหวาง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชวยปองกันรักษา
สภาพแวดลอมได 

4.16 0.762 มาก 

6.การจัดสภาพแวดลอมในชุมชนใหมีระบบ ระเบียบ ทําใหคนในชุมชนม ี
  สุขภาพด ี

4.20 0.651 มาก 

7.การบริหารจัดการพื้นที่ปาสาธารณะ ใหมีสภาพสมบูรณทําใหเกิด 
  ประโยชนตอชุมชน  

4.29 0.728 มาก 

8.การใหความรู คําแนะนําในเร่ืองการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหไดอยาง
ตอเนื่อง  

4.30 0.703 มาก 

9.การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถสรางรายไดใหกับ
ชุมชน 

4.26 0.675 มาก 

10.การปลูกฝงใหคนในชุมชน ชวยกันดูแลและรักษาสภาพแวดลอมใหคงอยู  4.25 0.592 มาก 
รวม 4.26 0.676 มาก 

              
                 จากตารางท่ี  19   พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานปาไม)  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.26, S.D.=0.676) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาระดับความพึงพอใจสวนใหญอยู
ในระดับมากทุกขอ  โดยขอท่ีมีคาระดับความพึงพอใจมากเปนอันดับแรก คือ การสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชน

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนได ( x =4.32,S.D.=0.708) รองลงมาคือ การใหความรู 

คําแนะนําในเร่ืองการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหไดอยางตอเนื่อง ( x  = 4.30,S.D. =0.703) และการบริหารจัดการ

พื้นที่ปาสาธารณะ ใหมีสภาพสมบูรณทําใหเกิด  ประโยชนตอชุมชน ( x = 4.29, S.D. =0.728)ตามลําดับ  สวนขอท่ีมี
ระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ  การใหความรวมมือระหวาง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชวยปองกันรักษาสภาพแวดลอม

ได( x  = 4.16, S.D. = 0.762)   
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ตารางท่ี  20  แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ 
                  พัฒนายุทธศาสตรท่ี 5    ดานปาไม  โดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีสวน

รวม(n =99) 
 

 x  S.D. แปล
ผล 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/ 
 กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

4.36 0. 658 มาก 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม 4.18 0.716 มาก 
3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ 
 โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

4.27 0.600 มาก 

4. มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

4.42 0.588 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.37 0.675 มาก 
6. โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 4.47 0.625 มาก 
7. โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาได 
   อยางรวดเร็ว 

4.35 0.625 มาก 

รวม 4.35 0.649 มาก 
 

จากตารางท่ี  2 0  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ดานปาไม) โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.35, S.D. =0.649) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการมีสวนรวมของประชาชนใน
ดานการบริหารจัดการโครงการอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมสูงสุดอันดับแรก คือ 
โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ ( x =4.47, S.D. =0.625)  รองลงมา  คือ มีความโปรงใสและเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ( x = 4.42, S.D. =0.588)  และ .มีสวนรวมในการรับ

ประโยชนที่ไดรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  ( x = 4.37, S.D.=0.675) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการมีสวน
รวมต่ําสุดคือ .มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม ( x = 4.18, S.D.= 0.716)   

สรุปโดยภาพรวมประเมินดานความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานแหลงน้ํา,     
ดานขยะและมลพิษ, ดานปาไม)  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =4.15, S.D. =0.733)   
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ยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
    

                                   ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนายุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้ 
   

ตารางท่ี  21   แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
                   ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   โดยภาพรวมและ รายขอ 

 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึงพอใจ

(n =102) 
 

 x  S.D. แปลผล 

1. การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน 
ทุกระดับอยางตอเนื่อง 

4.49 0.573 มาก 

2. การบริหารวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทําใหผูรับบริการไดรับ
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

4.19 0.555 มาก 

3. การเผยแพรขอมูลขาวสารทําใหผูรับบริการเขาถึงการบริการของรัฐอยาง
ทั่วถึง 

4.25 0.621 มาก 

4. การใหความรูเรื่องกระจายอํานาจ ใหกับองคกรปกครองสวน 
 ทองถ่ิน เปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในการ 
 พัฒนาทองถ่ิน 

4.40 0.547 มาก 

5. การมีสวนรวมของประชาชนกับทุกภาคสวน ท้ังรัฐ เอกชน  4.31 0.594 มาก 
6. การบริหารจัดการในองคกรท่ีดีกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน มีความโปรงใส ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

4.31 0.626 มาก 

7.การพัฒนาเสริมสรางความเปนธรรมและเสมอภาคในทุกภาคสวน 4.26 0.593 มาก 
8. การประสานงานในองคกรปกครองทองถ่ิน ท้ังภายในและภายนอกทํา
ใหการบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว 

4.38 0.506 มาก 

9. การทํางานของบุคลากรในหนวยงานและผูบริหารเขาใจเปาหมายของ
องคกรชัดเจนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

4.29 0.620 มาก 

10. การพัฒนาระบบการใหบริการ เปนการลดข้ันตอนในการ 
ปฏิบัติงานในหนวยงาน ใหมีความสะดวกและรวดเร็ว     

4.45 0.517 มาก 

รวม 4.34   0.584 มาก 
                

                จากตารางท่ี  21  พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนายุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x =4.34 , 
S.D.=0.584)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับแรก คือ การพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน ทุกระดับอยางตอเนื่อง( x =4.49,S.D.=0.573) รองลงมาคือ 
การพัฒนาระบบการใหบริการ เปนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานในหนวยงาน ใหมีความสะดวกและรวดเร็ว      
( x =4.45, S.D.=0.517) และ การใหความรูเรื่องกระจายอํานาจ ใหกับองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  เปนการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในการ พัฒนาทองถ่ิน( x =4.40, S.D. = 0.547) ตามลําดับ สวนขอท่ีมี
ระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การบริหารวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน ( x =4.19, S.D. =0.555)   
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ตารางท่ี  22  แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรการ 
                  พัฒนายุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีดี   โดยภาพรวมและรายขอ 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีสวนรวม 

(n =102) 
 

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

4.62 0.525 มากที่สุด 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของ 
 โครงการ/กิจกรรม 

4.27 0.468 มาก 

3. มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

4.34 0.533 มาก 

4.มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.43 0.533 มาก 

5.มีสวนรวมในการรับประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.55 0.554 มากที่สุด 

6. โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 4.54 0.589 มากที่สุด 
7. โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็ว 

4.43 0.551 มาก 

รวม 4.46 0.549 มาก 
 

                 จากตารางท่ี  2 2   พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก           
( x = 4.46,  S.D. = 0.549)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ
โครงการท่ีมีระดับการมีสวนรวมมาก ท่ีสุดเปนอันดับแรก คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 4.62, S.D. =0525)  รองลงมาคือ มีสวนรวมในการรับ

ประโยชนที่ไดรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  ( x = 455, S.D = 0.554)  และ โครงการนี้คุมคากับงบประมาณที่

ไดรับ ( x =4.54, S.D.=0.589) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชน

รวมรับรูขาวสารของโครงการ/กิจกรรม( x =4.27,S.D.=0.468)   
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  ตารางท่ี 23   แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ  อบจ. ขอนแกน  ป 2559 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร 
ระดับคะแนน 

( x ) 
คา S.D 

ระดับความพึง
พอใจ 

1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 4.36 0.571 มาก  
2 การพัฒนาการศึกษา 3.82 0.853 มาก 
3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 3.67 0.907 มาก 
4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3.87 0.939 มาก 
5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4.15 0.733 มาก 

6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 4.34 0.584 มาก 
รวม 4.04 0.764 มาก 

 

  จากตาราง  23   พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะ
ใหแกประชาชนในทองถ่ิน โดยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินและทุกๆ ดานใหดีข้ึน จึง
กําหนดขอบเขตการประเมินในดานการความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ท้ัง  6  ยุทธศาสตร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินการติดตามโครงการตามแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคัดเลือกโครงการในแตละยุทธศาสตร ประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ปรากฏระดับคะแนน โดยภาพรวมระดับความพึง
พอใจอยูในระดับมาก  มีระดับคะแนน   4.04  ซ่ึงผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  ท้ัง  6 ยุทธศาสตร  
 

ตารางท่ี 24   แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการดานยุทธศาสตรของ  
                    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
                  

ลําดับ ยุทธศาสตร 
ระดับคะแนน 

( x ) 
ระดับการมี   
สวนรวม 

1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 4.42 มาก 
2 การพัฒนาการศึกษา 3.70 มาก  
3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 4.03 มาก 
4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3.67 มาก 
5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 4.20 มาก 
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 4.46 มาก 

รวม  4.08 มาก 
  

                 จากตาราง  24   พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะ
ใหแกประชาชนในทองถ่ิน โดยสงเสริมและสนับสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ท้ังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หนวยงานราชการ องคกรตางๆ และภาคประชาชน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินการติดตามโครงการตามแผนดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ท้ัง 6 ยุทธศาสตร  ประชาชนมีสวนรวมทุกยุทธศาสตร ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับ
มากทุกขอ และมีคาเฉลี่ยในภาพรวม( x ) 4.08   
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ตารางท่ี  25  แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานตอการบริหารงานโครงการ 
                  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนแตละขอ 
  

ลําดับ  หัวขอ  
ระดับ

คะแนน  
คา S.D  

ระดับ
การมี

สวนรวม  

1  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 

4.18  0.673  มาก   

2  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมรับรูขาวสารของโครงการ/
กิจกรรม 

4.05  0.706  มาก  

3  มีการรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

4.03  0.743  มาก  

4  มีความโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.06  0.752  มาก  

5  มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.14  0.708  มาก   

6 โครงการนี้คุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ 4.15 0.682 มาก  

7 โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชนและแกไขปญหาได
อยางรวดเร็ว 

4.13  0.684  มาก  

รวม  4.11  0.718  มาก  

 
             จากตาราง  25  พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานของ อบจ. ขอนแกนทุก
ยุทธศาสตร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 4.11,  S.D. = 0.718)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการมีสวน
รวมของประชาชนอยูในระดับมากเปนอันดับแรก คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน ( x  = 4.18, S.D.=0.673)รองลงมาคือ โครงการนี้
คุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ  ( x  =  4.15, S.D. = 0.682)และอันดับ 3 มีสวนรวมในการรับประโยชนท่ีไดรับจาก
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.14,    S.D. = 0.708) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ําสุดคือ มี
การรายงานและนําผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน ( x  = 4.03, S.D.= 0.743)          
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 ตารางท่ี 26   แสดงระดับความตองการของประชาชนท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
                    พัฒนาตอไป 
 

ลําดับ  หัวขอ  ระดับคะแนน  คา S.D  
ระดับความ
ตองการ
พัฒนา  

1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (ถนน,สะพาน)  4.60  0.585  มากท่ีสุด  

2  การพัฒนาแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค  4.49  0.666  มาก  

3  การพัฒนาสังคม(ปญหายาเสพติด/วัยรุนม่ัวสุม)  4.51  0.654  มากท่ีสุด  

4  การสงเสริม การศึกษาศิลปวัฒธรรม ประเพณี  4.44  0.662  มาก  

5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การสงเสริมอาชีพ  4.43  0.658  มาก  

6  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  4.33  0.677  มาก  

7  การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  4.30  0.654  มาก  

รวม  4.44  0.650  มาก  

 
             จากตาราง  26  พบวา ระดับความตองการของประชาชนท่ีตองการให อบจ.ขอนแกน พัฒนาตอไป 
โดยภาพรวมยังตองการให อบจ.พัฒนา ยังอยูในระดับ มาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.650) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาความตองการของประชาชนท่ีตองการให อบจ.ขอนแกน พัฒนาเปนอันดับแรก คือ การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน(ถนน, สะพาน) ( x =4.60, S.D.=0.585) รองลงมาคือ การพัฒนาดานสังคม(ปญหายาเสพติด/วัยรุนม่ัวสุม) 
( x  = 4.51, S.D. = 0.654) และอันดับ 3  การพัฒนาแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค ( x  = 4.49, S.D. = 0.666) 
ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความตองการต่ําสุดคือ การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว( x = 4.30,             
S.D.= 0.654)   
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
1. การกอสรางถนนสูแหลงเกษตรใหกับประชาชน ควรทําการขยายเขตไฟฟาไปพรอมดวย  
2. การกอสรางถนนควรกอสรางใหไดมาตรฐานมีความคงทน เพ่ือชวยประหยัดงบประมาณในการซอมบํารุง  
   ครั้งตอไป 
3. การดําเนินการกอสรางฝายก้ันน้ํา เพ่ือชวยกักเก็บน้ําไวใชทําการเกษตรในฤดูแลง ควรดําเนินการกอสรางเปน  
   ระยะๆ ตามความยาวของลําหวย ประชาชนจะไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง 
4. ควรจัดหาสถานท่ีเก็บกักน้ําขนาดใหญไวรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝน และชวยเก็บกักน้ํา ไวใชในฤดูแลง ทํา 
   การเกษตร ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว 
5. ควรจัดหาแหลงน้ําไวใหเกษตรกรเพ่ือใชอุปโภค-บริโภค ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดขอนแกน เพราะน้ําเปน  
   ปจจัยหลักในการดํารงชีพ เปนปจจัยหลักของเกษตรกร 
6. ควรจัดหาอาชีพเสริมท่ีหลากหลายใหกับประชาชนทําหลังฤดูเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร  
7. การดําเนินโครงการตางๆ ในพ้ืนท่ีควรสอบถามความตองการของประชาชนกอน เพ่ือท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจะ   
   ไดรับ ประโยชนสูงสุด 
8. การกําจัดขยะอันตราย ควรระบุจุดรับขยะหรือสถานท่ีใหชัดเจน และกระจายใหครอบคลุม ตามหมูบานชุมชน   
9. ควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการ ของ อบจ.ขอนแกน ใหมากกวานี้  
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บทท่ี 5 

 
สรุปการติดตามและขอเสนอแนะ 

   
      คณะทํางานไดทํา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 255 9   ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 9   ท้ัง  6  
ยุทธศาสตร  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  กําหนดกรอบ แนวทางการติดตามและประเมินผล
ภายใตวิสัยทัศน  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 255 9 - 2561) ท่ี
กําหนดเอาไว เพ่ือใหการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน
ตอประชาชนสูงสุด  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีสวนรวมทุกข้ันตอน ยึดผลสัมฤทธิ์ของงานเปนสําคัญ   ขอ
สรุปผลดังนี้  

 
1. สรุปผลการประเมิน  
 

 1.1  การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559     
    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตั้งงบประมาณสําหรับแผนการดําเนินงาน

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน  1,865,854,930   บาท  สําหรับ   557  โครงการ รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ พบวา ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   การเบิกจายงบประมาณ เม่ือจําแนกตาม
ยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรท่ีมีผลการเบิกจายจริงสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีดี  ไดรับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด  จํานวนเงิน  890,784,330  บาท   รองลงมาคือ
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนาการศึกษา  จํานวนเงิน  265,600,000    ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการพัฒนาเมือง
และชุมชน  จํานวนเงิน  338,347,700  บาท  คิดเปนรอยละ 18.13  สําหรับ  249  โครงการ  และลําดับท่ี 3  
คือ คิดเปนรอยละ  17.74    
  จากงบประมาณท่ีตั้งไว  จํานวน  1,865,854,930  บาท รวมการโอนเพ่ิมและโอนลด โดยผลการ
เบิกจายจริงท้ังหมด  เปนเงิน 1,718,894,930  บาท  คิดเปนรอยละ 92.13  ของงบประมาณท่ีตั้งไว       (ขอมูล 
ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559)  ดังนั้น  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีผลการดําเนินงานโครงการดังนี้ 
                   ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  506  โครงการ  คิดเปนรอยละ 92.13  อยูระหวางดําเนินการ    
จํานวน  51 โครงการ  คิดเปนรอยละ  7.88  ของจํานวน โครงการท้ังหมด 
       เม่ือพิจารณาการเบิกจายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรท่ีมีผลการเบิกจาย
จริงสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณมาก
ท่ีสุด จํานวนเงิน   890,784,330  บาท  คิดเปนรอยละ  47.74  สําหรับ  59   โครงการ  รองลงมาคือยุทธศาสตร
ท่ี  3  ดานการพัฒนาเมืองและชุมชน  จํานวนเงิน  338,347,700  บาท  คิดเปนรอยละ 18.13  สําหรับ  249  
โครงการ  และลําดับท่ี 3  คือยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการพัฒนาการศึกษา  จํานวนเงิน  331,078,000 บาท คิดเปน
รอยละ  17.74   สําหรับ  59  โครงการ 
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 1.2  การประเมินตัวช้ีวัด 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  โครงการตามแผนพัฒนาสามป(255 9-2561) 
จํานวน  1 20  โครงการ  ไดรับอนุมัติ  1 19  โครงการ เบิกจายงบประมาณ  1 18  โครงการ  คิดเปนรอยละ 
99.15  
 ตัวช้ีวัดโครงการ  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 4.36 
 

 แผนงานโครงการ ท่ีเลือก   อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปน
มรดกของคนรุนตอไป 

 โครงการ สงเสริม-บมเพาะวัฒนธรรมบนวิถีอีสานตามหลักพุทธธรรม  เปนโครงการท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  เขาไปสงเสริมบํารุงศาสนา เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชน ผูปกครอง  
การพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา การประกอบอาชีพชื่อสัตย สุจริต ใหมีสติ มีความอดทน อดกลั้น  เสริมสราง
พัฒนาคนในชมุชนและสังคมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม จัดกิจกรรมสงเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา จารีตประเพณี นําความรูสูการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อยางยั่งยืน 

         แผนงานโครงการท่ีเลือก   สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุน
การเลนกีฬาและพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 
          โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล อบจ. ขอนแกนคัพ ตานยาเสพติด  เปนโครงท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ไดดําเนินการ สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาฟุตบอล มีทีมแขงขันภายในจังหวัดขอนแกน และ
จังหวัดใกลเคียง เพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานในการแขงขันกีฬาเพ่ือกาวข้ึนไปสูการเปนนักกีฬาอาชีพ  ซ่ึงเปน
การรวมมือกัน ท้ังหนวยงานภาครัฐ  และผูท่ีมีความสนใจในดานกีฬา  เพ่ือรวมใจในการ เลนกีฬาเพ่ือใหเยาวชน
หางไกลยาเสพติด ตามชุมชน หมูบาน สถานศึกษา รวมท้ังสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงเก่ียวกับยาเสพติด โดยการให
ความรู ความเขาใจ ในการเลนกีฬา รูจักวิธีหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด ทําใหเด็ก และเยาวชน นักเรียนในสถานศึกษา
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมกับวัย  
  รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม โดยใชกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 100 คน ผลการประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจตอผลการดําเนินโครงการ ในดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
การมีรายไดในชุมชน( x  = 4.42)  รองลงมาคือ การสงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมท่ีดี อันมีผลมาจากคนในชุมชน
และสังคมทุกระดับเปนคนท่ีมีคุณภาพ ( x  =  4.39) และการสงเสริมและพัฒนาการกีฬา เพ่ือการแขงขันและตาน
ภัยยาเสพติดใหคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ ( x  = 4.38) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุด
คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาของทองถ่ินให
คงไวอยางยั่งยืน ( x  = 4.31) 
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             ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา   โครงการตามแผนพัฒนาสามป(255 9-2561) จํานวน          
77  โครงการ ไดรับอนุมัติ  64  โครงการ เบิกจายงบประมาณ 64 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 
 ตัวช้ีวัดโครงการ    ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยูในระดับมาก  ระดับคะแนน 3.67 
 

แผนงานโครงการ ท่ีเลือก   พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพ่ือกาวสู
ประชาคมอาเชี่ยน 
 โครงการพัฒนาและสงเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปน
โครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเนนการมีสวนรวมในโรงเรียน โดย
เนนการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝาย ผูปกครอง และชุมชน เขา
มาชวยกันในการบริหารจัดการอบรมสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ เชน ดานการเกษตร การฝมือ 
การทําอาหาร เพ่ือพัฒนาใหเปนอาชีพ เรียนจบแลวสามารถนําไปพัฒนาและตอยอดเปนอาชีพเสริมใหกับตนเอง
และครอบครัวไดในอนาคต 
 

         แผนงานโครงการท่ีเลือก  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมี
คุณภาพและพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
             โครงการพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เปน
โครงการสงเสริมพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย เปนการเปดโอกาสใหเด็ก
นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนท่ีเขารวมรับการสอนเพ่ือสอบเขาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีนักเรียนท่ีเขารวมและ
สามารถสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไดเปนจํานวนมาก เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนให
การสนับสนุน และผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจนไมมีความพรอมท่ีจะสงบุตรหลานท่ีอยูในความปกครองใหไดรับ
การศึกษาเพ่ิมเติมและมีคุณภาพ อีกท้ังโรงเรียนในจังหวัดขอนแกนมีคุณภาพมาตรฐานท่ีแตกตางกัน มีสวนสําคัญท่ี
สรางโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนในจังหวัดขอนแกน ทําใหนักเรียนมีโอกาสทางการศึกษา  เทาเทียมกัน 
อีกท้ังเปนการสรางความรูใหกับนักเรียนในการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงสํานักการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมไดจัดการอบรมเพ่ือพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือเตรียมความพรอมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ของจังหวัดขอนแกนในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท้ังมหาวิทยาลัยภาครัฐและ
เอกชน             
     รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  
โดยใชกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 101 คน ผลการประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินโครงการ  ในดานการสนับสนุนดานการศึกษาของ อบจ. โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพ
การศึกษา  ( x  = 3.93) รองลงมาคือ การเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ในการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม ๆ ท่ี
จะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการ พัฒนาสังคม และประเทศชาติ ( x  = 3.91)  และการสงเสริมใหเกิดทุน
ทางสังคมท่ีดี อันมีผลมาจาก เด็ก เยาวชน เปนคนท่ีมีคุณภาพ  เริ่มจากสถานศึกษา   ( x  = 3.90) ตามลําดับ สวน
ขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด( x  = 3.66) 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาเมืองและชุมชน  โครงการตามแผนพัฒนาสามป(255 9-2561) จํานวน  
358  โครงการ ไดรับอนุมัติ  289  โครงการ  เบิกจายงบประมาณ  210  โครงการ คิดเปน รอยละ 72.66   
 ตัวช้ีวัดโครงการ   ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 3.67 
 

                 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559      หนา 55 
 



บทที่  5  สรุปการติดตามและประเมินผล 
 
 

    แผนงานโครงการท่ีเลือก  พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวาง 
หมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน 
      โครงการกอสรางทอเหลี่ยม ทอลอด คสล.ขามลําหวย เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ไดดําเนินการกอสรางถนนขามลําหวย จําเปนตองกอสรางสะพานเชื่อม เพ่ือใหการเดินทางมีความ
สะดวกปลอดภัยในการใชถนนสัญจรไปมา เปนการสรางโครงขายในการเชื่อมโยงระหวางหมูบาน ตําบล ไปสูถนน
สายหลักของจังหวัด สามารถชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรใหมีทางสัญจรท่ีสะดวกกวาเดิม ยน
ระยะเวลาในการเดินทางได การกอสรางสะพานมีความแข็งแรง คงทน รองรับประชาชนท่ีเดินทางไปมาไดเปน
อยางดี 
     โครงการกอสรางถนนลาดยาง กอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนดิน/หินคลุก กอสรางถนนลูกรัง 
เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการขยายการกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนใหม เพ่ือเปนการ
ยกระดับถนนใหมีคุณภาพ สรางโครงขายเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบลอําเภอ และจังหวัด ใหไดมาตรฐานมีความ
คงทนถาวรมีอายุการใชงานนาน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ในการใชถนนสัญจรไปมาในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาและบํารุงรักษาทําใหเกิดการความปลอดภัยในการสัญจรไปมาท้ังชีวิตและทรัพยสิน และ
การกอสรางกอถนนทําใหเกิดโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบลและอําเภอไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
               โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซอมแซมถนน หินคลุก 
เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการปรับปรุงเสนทางคมนาคม เชื่อมระหวางหมูบาน 
ตําบล และอําเภอ ใหไดมาตรฐาน มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชนไดสัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็ว สวนท่ีถนนชํารุด เปนหลุมบอ ปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพดีใชสัญจรไปมาไดสะดวก ซ่ึงในแตละปองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดตั้งงบประมาณปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีชํารุดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนใหครอบ
ในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ท่ีใชเสนทางสัญจรไปมาใหไดรับความสะดวก
และรวดเร็ว 
 รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน โดยใชกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 109 คน ผลการประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจตอผลการดําเนินโครงการ  ในดานการกอสรางถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.มีสภาพดี ผิวจราจรไมเปน
หลุมเปนบอ ใชการไดดีมีความปลอดภัย ( x =4.11 ) รองลงมาคือ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการใหไดมาตรฐานมีความสะดวก เชน ไฟฟา ประปา( x  = 3.96) และการพัฒนาและบํารุงรักษาทําให
เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมาท้ังชีวิตและทรัพยสิน ( x =3.76)  ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจ
ต่ําสุดคือ  การปรับปรุงทัศนียภาพขางทางสะอาด สะดวก มีความปลอดภัย สภาพขางทางไมรก เชน ถางปาขาง
ทาง ตัดก่ิงไม ( x  = 3.30)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559      หนา 56 
 



บทที่  5  สรุปการติดตามและประเมินผล 

 
  ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   โครงการตามแผนพัฒนาสามป(255 9-2561) จํานวน   
101   โครงการ  ไดรับอนุมัติ  49  โครงการ  เบิกจายงบประมาณ  47  โครงการ คิดเปน  รอยละ  95.91   
 ตัวช้ีวัดโครงการ   ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยูในระดับมาก  ระดับคะแนน 3.87 
 

 แผนงานโครงการท่ีเลือก  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการ ดานการทองเท่ียว 
 โครงการกอสรางและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวบานโคกสงา อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  เปน
โครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอน  เขาไปดําเนินการกอสรางอาคารอัฒจันทรการแสดงเพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกนักทองเท่ียว เขามาชมการแสดงโชวคนกับงู ใหเปนอาคารท่ีไดมาตรฐานมีความคงทน แข็งแรงและ
สามารถรองรับนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมจํานวนมาก ชวงเทศกาลจํานวนนักทองเท่ียวจะมากเปนประวัติการณ 
ประชาชนมาจากตางจังหวัดทุกภาคของประเทศ รวมถึงนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียว ไมพลาดท่ีจะ
เขาชมการแสดงโชวของคนกับงู นักทองเท่ียวใหความสนใจเปนอยางมาก นักทองเท่ียวรูจักในนาม “หมูบานงู
จงอางแหงประเทศไทย” 
 

    แผนงานโครงการ ท่ีเลือก  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
    โครงการ 1 อําเภอ 1 หมูบาน เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแกน  เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดขอน ไดเขาไปสงเสริมใหความรูและดําเนินการอบรมสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง  จัดไปศึกษาดูงานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด 
เพ่ือใหหมูบานตนแบบนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในหมูบานของตนเองในการทําเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนเขา
รวมกับสวนราชการอ่ืน เชน สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน ในการ
สงเสริม สนับสนุนงบประมาณการจัดงานตางๆ รวมท้ังการประชาสัมพันธการจัดงานแสดงสินคาระดับจังหวัด 
บูรณาการการดําเนินการรวมกัน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ก็เปนแกนหลักในดานการสงเสริมหรือรวม
สนับกับสวนราชการอ่ืน และรวมกันพัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหเปนศูนยกลาง ทางดานการคา การลงทุน และ
สนับสนุนใหเกิดผูประกอบการเพ่ิมมากข้ึน เนนประชาชนในการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรท่ียั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวได    
 รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยใชกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ จํานวน   125  คน ผลการประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจตอผลการดําเนินโครงการ ในดานการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรท่ียั่งยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวได ( x = 3.98)รองลงมาคือ การสงเสริมและการ
พัฒนาสินคาชุมชนเปนสินคา OTOP ใหเปนท่ีรูจักทําเศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน ( x = 3.94) และการเพ่ิมศักยภาพกลุม 
ชุมชนใหมีความพรอม ท้ังในดานการบริหารจัดการ สงผลใหเศรษฐกิจในภาพรวมดีข้ึน ( x =3.94) ตามลําดับสวน
ขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การสงเสริมศักยภาพการทองเท่ียวทางธรรมชาติ เปนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ทําใหระบบนิเวศนของธรรมชาติกลับคืนมา( x  =  3.71) 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โครงการตามแผนพัฒนาสาม
ป(2559-2561)  จํานวน  145  โครงการ ไดรับอนุมัติ  40  โครงการ เบิกจายงบประมาณ 36 โครงการ  คิดเปน
รอยละ 90.00   
 ตัวช้ีวัดโครงการ   ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยูในระดับมาก ระดับคะแนน  4.15 
     

 แนวทางพัฒนาท่ีเลือก  พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการเก็บกักน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
    โครงการขุดลอกลําหวย   ขุดลอกหนอง ลําคลอง ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  เปนโครงการท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการขุดลอกลําหวย และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ คูคลองไมใหตื้นเขินสามารถ
รองรับน้ํา เพ่ือทําการเกษตร  และยังเปนแหลงกักเก็บน้ําไวใชในหนาแลง หรือฝนท้ิงชวง สามารถใชน้ําทํา
การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตวได แตเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีแตละแหงในจังหวัดขอนแกนแตกตางกัน  สภาพพ้ืนดิน
บางพ้ืนท่ีก็สามารถเก็บกักน้ําไดเปนอยางดี การขุดลอกลําหวย การหาแหลงน้ําใหกับ ประชาชนจะไดรับประโยชน
เปนอยางมาก  ลําหวย หนอง คลอง บึง ชวงน้ําหลากจะ เปนท่ีรองรับน้ําไดอยางดี   องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน มีหนวยบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการแกไขปญหาน้ําทวม ไมใหไหลเขาทวมบานเรือนในหมูบาน และ
สามารถชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชนในพ้ืนท่ีได 
 

    แนวทางพัฒนาท่ีเลือก   สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและ 
น้ําเสียชุมชนแบบมีสวนรวม 
 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกน เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สงเสริมการสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนในการ
บริหารจัดการขยะในครัวเรือน เปนการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนโดยการรวมมือกันในชุมชนจัดระบบ ระเบียบ 
ทําใหคนในชุมชนมีสุขลักษณะท่ีดี และยังบริหารจัดการสิ่งท่ีเหลือใชในครัวเรือนใหเกิดมูลคาเกิดรายไดข้ึน และ
สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได และยังสรางปลูกฝงใหคนในชุมชนชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมของตนเอง 
 

            แนวทางพัฒนาท่ีเลือก  เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 
    โครงการ พัฒนาชุมชนตนแบบฟนฟูปาชุมชนจังหวัดขอนแกน  เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  ดําเนินการเพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูวิถีวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน ในการรวมคิด รวมทํา รวมรับประโยชนในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน คืน ความอุดมสมบูรณของปา
ตนน้ําการมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษ การฟนฟู
สภาพและคุณภาพของทรัพยากรดิน น้ํา ปาไมใหมีความอุดมสมบูรณไดอยางยั่งยืนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดเขาไปดําเนินการ พัฒนาฟนฟูสภาพปาในจังหวัดขอนแกน อบรมเชิง
ปฏิบัติการใหชุมชน เยาวชน และทุกภาคสวนเขามา บูรณาการ มีสวนในการดูแล รวมกัน อนุรักษพ้ืนท่ีปาโดยการ
สรางกลุมและเครือขายในการดูแลรักษาปาตนน้ํา และยังสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีปาชุมชนรวมกัน 
มีดวยกันหลายๆ กิจกรรมท่ีดําเนินรวมกันกับกลุมชุมชนในบริเวณท่ีใกลเคียง รวมท้ังสวนราชการอ่ืนเขารวม
โครงการ เปนการสรางจิตสํานึกในการดูแลและหวงแหนพ้ืนท่ีปา ดูแลพ้ืนท่ีใหเปนท่ีสาธารณะประโยชนท่ีใช
รวมกัน ตลอดท้ังใหปามีความอุดมสมบูรณ 
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 รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยใชกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 681 คน(ดานแหลงน้ํา, ดาน
ขยะ, ดานปาไม) ผลการประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินโครงการ  ในดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (ดานปาไม ) มีระดับความพึงพอใจระดับมาก  ( x =4.35)  รองลงมา
ดานการจัดการขยะ มีระดับความพึงพอใจระดับมาก ( x  = 4.12) และดานแหลงน้ํา  มีระดับความพึงใจระดับมาก  
( x  = 4.06) 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารการพัฒนาระบบจัดการท่ีดี  โครงการตามแผนพัฒนาสามป (255 9-2561) 
จํานวน  74  โครงการ  ไดรับอนุมัติ  67  โครงการ เบิกจายงบประมาณ  63  โครงการ  คิดเปนรอยละ 94.02  
  ตัวช้ีวัดโครงการ   ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยูในระดับมาก ระดับคะแนน 4.34 
      

           แนวทางพัฒนาท่ีเลือก   พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 
     โครงการอบสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกร  เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ องคความรูนํามาพัฒนาหนวยงานภายในองคกร  ระบบในการทํางานและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ศักยภาพของบุคลากรจะตองมีการพัฒนาและปรับใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดานความเจริญกาวหนาขององคกรและขวัญกําลังใจในการทํางานอีกดวยการพัฒนา
คุณสมบัติและประสิทธิภาพในการทํางาน  รวมถึงความรูในดานตาง  ๆ ของบุคลากรเปนเรื่องท่ีจะตองมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง   ซ่ึงนอกจากเปนการเสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางดีแลว  ยังเปนการสราง
ขวัญกําลังใจในการทํางานท่ีนับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกร  ซ่ึงนอกจากจะทําใหบุคลากรไดรับ
ความรูเพ่ือนําไปใชในการปรับชีวิตการทํางานอยางทันทวงทีแลว ยังทําใหเกิดความรูสึกวาองคกรยังมีเสรีภาพดาน
ความม่ันคงในทุกดาน และเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลสูงข้ึน 
    รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีดี  โดยใชกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 102 คน ผลการประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินโครงการ  ในดาน การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หนวยงานทุกระดับอยางตอเนื่อง  ( x =4.49) รองลงมาคือ  การพัฒนาระบบการใหบริการเปนการลดข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานในหนวยงาน ใหมีความสะดวกและรวดเร็ว ( x =4.45)  และการใหความรูเรื่องกระจายอํานาจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  ( x =4.40 ) 
ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ การเผยแพรขอมูลขาวสารทําใหผูรับบริการเขาถึงการบริการ
ของรัฐอยางท่ัวถึง ( x =4.25)   
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               1.3 สรุปผลการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
        ตารางท่ี  27    แสดงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  

ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผนฯ งบประมาณตามขอบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 120 151,935,900 119 151,585,900 119 150,977,493 118 149,585,900 118 149,585,900 

2.การพัฒนาการศึกษา 77 328,418,400 64 265,764,750 64 265,598,469 64 265,598,469 64 265,598,469 

3.การพัฒนาเมืองและชุมชน 358 346,111,500 289 282,358,500 280 230,401,489 210 123,860,982 210 123,860,982 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 101 161,428,000 49 134,181,000 49 132,921,600.00 47 131,153,600 47 131,153,600 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 145 236,226,000 40 26,246,000 33 22,932,300.00 19 17,197,232 19 17,197,232 

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 74 953,673,720 67 896,057,580 67 896,057,580 63 895,257,580 63 895,257,580 

รวม 875 2,177,793,520 627 1,756,193,730 612 1,698,888,931 521 1,582,653,763 521 1,582,653,763 
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สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในแตละ
ยุทธศาสตรรวมท้ังความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 1. เปรียบเทียบจํานวนโครงการระหวางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 255 9-2561) และจํานวนโครงการท่ี
ไดรับการเบิกจายงบประมาณ 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  สามารถสรุปอภิปรายผลตามการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ ไดดังนี้ 

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2559-2561)  เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2559  และการเบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในประเด็นการ
สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน สตรี เด็ก เยาวชน คนชรา ผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเพ่ิมพูนความรูทักษะ
อาชีพ เปนการสรางรายไดใหกับประชาชนผูดอยโอกาสทางสังคม รวมท้ังการสนับสนุนสงเสริมดานกีฬาใหกับเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป ไดเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย การสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชน จากการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ จํานวนโครงการท่ีไดรับการ
เบิกจาย 118 โครงการ เม่ือพิจารณางบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน 149,585,000 บาท จะเห็นวาองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกนใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้พอสมควร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากระดับคะแนน 4.36 

1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.255 9-
2561) เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 255 9 และการ
เบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในประเด็นสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ รวมถึงอุปกรณการศึกษาและสงเสริมความสามารถดานวิชาการ ดานกีฬาของ
นักเรียนบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป จะเห็นไดจากการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ จํานวนโครงการท่ี
ไดรับการเบิกจาย 64  โครงการ  เม่ือพิจารณางบประมาณท่ีเบิกจาย  265,598,469  บาท จะเห็นวาองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้เปนอยางมาก  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 3.82 

1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน   จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.
2559-2561) เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 255 9  และ
การเบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในประเด็นการใชถนนสัญจรไป
มา การเชื่อมโยงระหวางหมูบาน ตําบล และการใชสัญจรขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดังปรากฏตามโครงการกอสราง
ถนนลาดยาง กอสรางถนน คสล. กอสรางถนนหินคลุก กอสรางถนนลูกรัง รวมท้ังการปรับปรุงซอมแซมถนนสายตางๆ  
จะเห็นไดจากการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ  จํานวนโครงการท่ีไดรับการเบิกจาย  210  โครงการ  เม่ือพิจารณา
งบประมาณท่ีเบิกจาย   123,860,982    บาท จะเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญใน
ยุทธศาสตรนี้เปนอยางมาก ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ระดับคะแนน 3.67 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 255 9 และ
การเบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในประเด็นดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับกลุมแมบานยกระดับสินคาเปน
สินคา OTOP การเพ่ิมมูลคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน การสงเสริมการทองเท่ียว การปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเท่ียว หากการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ จํานวนโครงการท่ีไดรับการเบิกจาย  47  โครงการ  เม่ือพิจารณา
งบประมาณท่ีเบิกจาย  131,153,600   บาท จะเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญใน
ยุทธศาสตรนี้เปนอยางมาก ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ระดับคะแนน 3.87 
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1.5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.255 9-2561) เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 255 9  และการเบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญ
ในประเด็นการขุดลอกลําหวย ขุดลอกหนองน้ํา  ขุดลอกคลอง รวมท้ังการกอสรางฝายน้ําลน ชวยชะลอน้ําและกักเก็บ
น้ําไวใช การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติปาไม ชุมชน สงเสริมใหเยาวชนไทยใสใจสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการ
ขยะในครัวเรือน รวมถึงขยะพิษ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชน หากการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ จํานวนโครงการท่ีไดรับ
การเบิกจาย  19  โครงการ  เม่ือพิจารณางบประมาณท่ีเบิกจาย  17,197,232   บาท จะเห็นวาองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้เปนอยางมาก ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ระดับ
คะแนน 4.15 

1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2559-2561) เปรียบเทียบกับ จํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 255 9 
และการเบิกจายงบประมาณ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในประเด็นการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใชในการปฏิบัติงานและใหบริการแกประชาชน การบริหารวัสดุ อุปกรณ ในการปฏิบัติงาน
รองรับการใหบริการของสถานีขนสงท้ัง 4 แหง การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได รวมท้ังพัฒนาชุมชนเขมแข็ง
และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน หากการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ จํานวนโครงการท่ี
ไดรับการเบิกจาย  63  โครงการ  เม่ือพิจารณางบประมาณท่ีเบิกจาย  895,257,580  บาท จะเห็นวาองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ไดใหความสําคัญในยุทธศาสตรนี้เปนอยางมาก ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ระดับ
คะแนน 4.34 

 

ขอเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูบริหารตัดสินใจ หรือปรับปรุง การ
ดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรมดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

 

            การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 255 9 ไดพบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในภาพรวมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 255 9 เพ่ือใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 29  
ผูบริหารสามารถนําไปปรับใชในการบริหารปรับปรุง การดาํเนินโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณตอไป  
   

         1. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เรียงลําดับจากยุทธศาสตรท่ีมีระดับคะแนนจากมากไปหานอย 
         1.1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
              พบวาการดําเนินการดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ไดตั้งงบประมาณดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนไวเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง ประชาชนมีความพึง
พอใจในระดับมาก  เปนความมุงม่ันขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีจะสรางเสริมคุณภาพของชีวิตของ
ประชาชนชาวจังหวัดขอนแกนใหมีสุขภาพ ความเปนอยูข้ันพ้ืนฐานท่ีดีและท่ัวถึง  แตควรพิจารณาจัดหาอาชีพ
เสริมท่ีหลากหลาย และใหความรูแกประชาชนสามารถนําไปประกอบอาชีพสรางรายได ชวยเหลือสงเสริมผูพิการ 
ผูดอยโอกาสใหมีอาชีพใหไดรับโอกาสเทาเทียมกันทุกคน โดยการสงเสริมและสรางอาชีพท่ีม่ันคงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ซ่ึงวิชาความรูท่ีไดรับสามารถนําไปตอยอดอาชีพใหกับตนเองไดเปนอยางดี และยังเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติด
แพรระบาดในหมูวัยรุน โดยการปลูกฝง ใหความรูพิษภัยจากยาเสพติด สรางความรักความอบอุนคนในครอบครัว  
เปนสิ่งสําคัญในชีวิตท่ีปลูกฝงเยาวชนใหเปนคนดีของพอแมและเปนคนดีของประเทศชาติ มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอ่ืน    
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                  1.2  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 
                         พบวาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ิม
ศักยภาพอยางตอเนื่อง  จะเห็นไดจากการท่ีขาราชการเขารับการอบรมเพ่ิมพูนความรูดานตางๆ  ความพรอมและ
สามารถในการเรียนรู  คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง มีการวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และยังเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานโครงการ สามารถใหบริการสาธารณะท่ีตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนใหไดประโยชนสูงสุด  โดยมีการ บูรณาการรวมกันประสานความรวมมือทุกภาคสวนท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ในสวนของการใหบริการ เปดโอกาสให
ประชาชนไดเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ  รับฟงความคิดเห็นในทุกดาน ประชาชนไดรวมเปน
คณะกรรมการตางๆ   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนยังไดรับการถายโอนภารกิจสถานีขนสงมาอยูในความ
รับผิดชอบ  ในสวนนี้เห็นควรพิจารณาใหจัดบุคลากรท่ีสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศท่ีเปนสากล มาประจําท่ี
หองประชาสัมพันธ ภายในสถานีขนสงผูโดยสาร เพ่ือจะไดใหขอมูลแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีใชบริการ มี
ชองทางรับทราบปญหาจากตูรับฟงความคิดเห็น จากแบบสอบถาม และทางเว็ปไซตของหนวยงาน ควรเพ่ิมชอง
ทางการรับฟงความคิดเห็นโดยการทําประชาคมหรือเวทีชาวบาน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยใหผูรับบริการหรือ
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

                   1.3  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    พบวาการดําเนินการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ไดพัฒนา

ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการเพ่ิมความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  อนุรักษและฟนฟูปาใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว มีการขยายเครือขายการอนุรักษปาใหแพรหลายในชุมชน ปลูกฝง
เยาวชนใหมีจิตใจรักปาหวงแหนพ้ืนท่ีปาไมใหมีการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน  สรางความตระหนักในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม เพ่ือความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยชุมชนมีสวน
รวมในการบริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ การดําเนินการดานบริหารจัดการขยะในชุมชน ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ําไมใหมีสภาพตื้นเขินเพ่ือรองรับน้ําในชวงฤดูฝน ใชเปนท่ีเก็บกักน้ําไวใชอุปโภค บริโภค หรือไวทํา
การเกษตร ขุดสระน้ําขนาดเล็กใหกับเกษตรกรเก็บกักน้ําในไรนา ใหพอเพียงตอความตองการใชประโยชนจากน้ํา
เพ่ือการเกษตร และใชประโยชนอ่ืนๆ ท้ังนี้ ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน  เห็นควรพิจารณาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเดนชัดเปนรูปธรรมใหมากกวานี้ 
 

         1.4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
              พบวาดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดสรรงบประมาณ

ในการดําเนินการเพ่ิมข้ึน  จัดทําโครงการอบรมอยางตอเนื่องและสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชนมีความเขมแข็ง มี
การจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน  ใหแพรหลายเปนท่ีรูจัก  ตองการใหหนวยงานของรัฐชวยในการประชาสัมพันธ  
เพ่ิมศักยภาพใหความรูพัฒนาอาชีพท่ีหลากหลาย ใหกับชุมชนเพ่ือนําไปพัฒนาฝมือใหดีข้ึนสรางเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนใหเขมแข็ง มีสวนรวมกันในกลุม โดยการรวมกลุมชวยคิด ชวยทํา  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันสามารถนําไปตอ
ยอดโครงการทําใหชุมชนเขมแข็งและสามารถแขงขันในตลาดได   โดยการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี   
อยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ใหมีการรวมกลุมอาชีพท่ี
สอดคลองกับศักยภาพของแตละชุมชน เห็นควรพิจารณาใหหนวยงานของรัฐท่ีดูแลดานการจําหนายสินคาสิน เขา
มาดูแลและประชาสัมพันธผลิตภัณฑของชุมชนมากกวานี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในดานนี้ไมคอยเห็นเปน
รูปธรรม มีการใชจายงบประมาณมาก  ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการมากยิ่งข้ึน 
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                  1.5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
     พบวาการดําเนินการดานการศึกษาเปนนโยบายท่ีสําคัญ ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน พิจารณาไดจากการจัดสรรงบประมาณในดานการศึกษานี้จํานวนมาก ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  
เปนการพัฒนาสงเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความพรอมในดานการศึกษาการเรียนการสอน สงเสริม
ความรู ใหเด็กไดมีโอกาสทางการศึกษาใหมากท่ีสุด  เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเตรียมความพรอมการเรียนรู ใน
การสรางโอกาสทางการศึกษาและสรางความเสมอภาคใหกับเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน สรางความ
มุงม่ันใหเด็กไดเดินตามแนวทางท่ีตนตองการท้ังในและนอกระบบใหมีคุณภาพ และนําไปสูการเรียนรู การแขงขัน
ทางวิชาการ เกิดทักษะ รวมท้ังใหมีความพรอมในทุกดาน ท้ังดานอาคาร สถานท่ี การดําเนินการโครงการใหเปน
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน ควรเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการและกิจกรรมใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 

        1.6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 
            พบวาการดําเนินการพัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง กอสรางถนน เปนโครงการท่ีเปน

รูปธรรมท่ีสุด เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของประชาชน  มีการเรงรัดการดําเนินโครงการกอสรางถนนเชื่อม
ระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน มีการกอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคม เพ่ิมข้ึน
เพ่ือใหมีความเชื่อมโยงกับระบบขนสงอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนความตองการของประชาชนอีกเปนจํานวนมาก และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนเสนอแผนงานโครงการมาเพ่ือตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนาใหเปน
เมืองและชุมชนนาอยู  รองรับการเปนเมืองศูนยกลางการคา การบริการ การลงทุนของภูมิภาค  เปนศูนยกลางการ
คมนาคมขนสงในภูมิภาคนี้ ใหไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมท่ีท่ัวถึง สะดวก และปลอดภัย 
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีพรอมบริหารจัดการใหประชาชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย ลด
ระยะเวลาในการเดินทางเปนปจจัยสําคัญในการสรางขีดความสามารถ  เพ่ิมประสิทธิภาพและความคลองตัวใน
การสัญจรไปมา เห็นควรพิจารณาจัดทําทะเบียนถนนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดําเนินการในแตละป
เพ่ือเปนขอมูลในการตรวจสอบและปรับปรุงซอมแซม 
                 

2. ประเด็นจากการตรวจติดตามและประเมินผล 
           การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2559   มีประเด็นขอเสนอแนะดังนี้ 
 

           2.1  ปญหาและอุปสรรค 
              2.1.1  งานตรวจติดตามและประเมินผล ตองกระทําภายใตเง่ือนไขระยะเวลากําหนดภายหลัง

การดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จในปงบประมาณ พรอมท้ังสรุปรายงานผลใหผูบริหารและประชาชนทราบ 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป การวิเคราะหขอมูลตางๆ ในแตละยุทธศาสตรตองใชเวลาพรอมจัดทํา
เอกสารรายงานการตรวจติดตามใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

              2.1.2  การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลโครงการ/กิจกรรม แตละยุทธศาสตรกระจายลงในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกน เจาหนาท่ีไมเพียงพอทําใหการเก็บรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลเกิดความลาชาไปดวย 

     

            2.2  ขอเสนอแนะแนวทางแกไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
                  2.2.1 ควรปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ สามารถตรวจสอบได 
                  2.2.2 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและมีความนาเชื่อถือมากท่ีสุด ควรขอความรวมมือ

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ เปนคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รวมดวย เม่ือดําเนินงานตาม
โครงการแลวเสร็จ ควรดําเนินการเก็บขอมูลทันที 

                2.2.3 ควรมีการใหความรูในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน : ขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

            งบประมาณรายจายประจําป 2559  ฝายงบประมาณและพัฒนารายได  

            องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน, 2557 

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน:  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ฝายนโยบายและแผน           

            กองแผนและงบประมาณ  องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน, 2558 

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน:  แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  

            ฝายนโยบายและแผน  กองแผนและงบประมาณ  องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน, 2559 

 องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน : รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

            ประจําปงบประมาณ 2558 กองแผนและงบประมาณ องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 2558 

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   www. kkpao.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คร้ังที่ 1/2559 

กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการติดตามฯ 

 

 

 

 



 

ภาพคณะกรรมการออกตรวจติดตามฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คร้ังที่ 2/2559 

รายงานผลการติดตามฯ 

 

 

 



 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  

 1. นายอดุลย   คามดิษฐ         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ประธานกรรมการ  
 2. นายสมาส  นามพิกุล         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน        กรรมการ 
 3. นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน        กรรมการ 

4. นายธนโชติ  กองอนันตระกูล  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                 กรรมการ 
      5. นางฐิติรัตน  อัครสูริย            ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                    กรรมการ 
         6. ทองถ่ินจังหวัดขอนแกน              กรรมการ 

7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน                      กรรมการ 
8. นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  กรรมการ  
9. รองศาสตราจารย วิไลวัจส  กฤษณะภูติ ผูทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 

        10. นายประยุทธ  ชาญนุวงศ               ผูทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
11. นายเพ็ชร    มูลปอม      ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ           กรรมการ/เลขานุการ 
 

คณะทํางาน 
 

1. นายประเสริฐ  ชมนาวัง หัวหนาฝายตรวจติดตามและประเมินผลฯ            คณะทํางาน 
          2. นางนวลมณี เหลากุนทา   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ                คณะทํางาน 
 3. นายอภิเดช สุระมณี        นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ               คณะทํางาน 
          4. นางรุงฤทัย  ดํารงชัย         ผูชวยเจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอร            คณะทํางาน 
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