


 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ครั้งที่ 1) 
..................................................... 

 
  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน)  ผลการติดตามและประเมินผลตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศน้ี 
 

  ฉะน้ัน จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 กําหนดให้
ท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และปิดประกาศให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยเปิดเผย 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     28    เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

 
(นายพงษ์ศักด์ิ   ต้ังวานิชกพงษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทสรปุผู้บริหาร 
 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ข้อ 14  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และใน
ปีงบประมาณพ.ศ.2560  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ได้ทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ครั้งที่ 1 รอบ
เดือนเมษายน 2560) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสรุปดังน้ี 

        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1 ) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 
2560 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560            
ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์  ตามแผนดําเนินงานที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)  รวมโครงการท่ีบรรจุ
ในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2560  จํานวน  831  โครงการ งบประมาณตามแผนฯ  2,152,946,100 บาท และ
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560  จํานวน  652  โครงการ งบประมาณ 
1,929,261,000  บาท 

 ทําการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)  ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560(ไตรมาสที่ 2)     
ทําการติดตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทั้ง 6  ยุทธศาสตร์ ตามแผนดําเนินงาน
ประจําปี พ.ศ. 2560  ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(ในระบบ e-plan, e-laas)  พบว่า จากจํานวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560  
จํานวน  652  โครงการ  งบประมาณ 1,929,261,000 บาท  ดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน  90  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 13.80  งบประมาณที่เบิกจ่าย  56,240,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.92   จํานวนโครงการท่ี
อยู่ระหว่างดําเนินการ 416  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  63.80 งบประมาณ  1,671,140,800 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 86.62 โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  จํานวน  146 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.039  งบประมาณ 
201,880,200 บาท คิดเป็น  ร้อยละ 10.46 (ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.60) 
      จากการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า  ในช่วงไตรมาสที่ 1-2  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นมีการเบิกจ่ายงบประมาณยังน้อยมาก มีแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณจํานวน 90 โครงการ  
อาจเน่ืองมากจากงบประมาณรายได้ที่เข้ามาไม่เป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้  จึงทําให้การดําเนินงานในด้านการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้าไป   แต่จํานวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการมีจํานวนมากถึง  416  โครงการ  ซึ่งทําให้จํานวน
งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย  1,671,140,800  บาท คิดเป็นร้อยละ 86.62 และจํานวนโครงการท่ียังไม่
ดําเนินการ  146 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.39  โครงการที่เหลือคาดว่าจะดําเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้น
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะเป็นการรายงานผลการติดตามฯ ครั้งที่ 2 ในรอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน 
– กันยายน 2560) ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 
      ดังน้ัน  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐) ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับน้ี จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนาท้องถิ่น 
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เมษายน  2560  



สารบญั 
 
 
เรื่อง                    หนา้  
 
ส่วนที ่ ๑  บทนํา          ๑ – 4 
 
ส่วนที ่ ๒  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย     5 – 25 

     และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
              
ส่วนที่  3   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑   26 – 39 
     (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
               และการติดตามและประเมินคณุภาพแผนพัฒนา  
  
ส่วนที่  4  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ                 40 - 47 
              ตามแบบติดตามและประเมินคณุภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผล                                
 
      
ภาคผนวก 

๑. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ที่ 830 / 2559  ลงวันที่ 27  เมษายน 2559 

๒. คําสั่งแต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ที่ 1925 / 2559  ลงวันที่ 16  สิงหาคม  2559 

๓. คําสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ที่ 2453 / 2559  ลงวันที่ 17  ตุลาคม  2559 

 4.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
    แบบที่ ๑ – ๓/๑  และแบบการติดตามและประเมินคณุภาพแผนพัฒนา 
    
 

*******************************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1    บทนํา 

 

                            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   หน้า ๑ 
 

ส่วนที่  1 
 

บทนํา 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างย่ิง  
เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  
จึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดําเนินการ
ในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

      ทั้งน้ี  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ได้กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดําเนินงาน  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึง
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังน้ัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเคร่ืองมือในการนําข้อมูลต่างๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน  

 
๑.  ความสาํคญัของการตดิตามและประเมินผล  

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน ให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการหรือ
ภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงาน
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร  นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1    บทนํา 

 

                            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   หน้า ๒ 
 

๒.  ประโยชนข์องการตดิตามและประเมินผล  
        ผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน          

ได้หลายแนวทาง  ดังน้ี  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ผู้บริหารกําหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล
ต่อเน่ืองจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่
กําหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่

เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนําผู้บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

๔.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการตดิตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จะต้องดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังน้ี 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังน้ี 

   (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังน้ี 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ที่ได้รับการ
แต่งต้ังตามระเบียบฯ  ได้กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ดังน้ี   
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 ๑. ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)  ตามแนวทางการพิจารณา
คุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  
ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ๒.  ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕60 และเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
๕.  ระเบยีบ  วิธีการและเครื่องมือทีใ่ช้ในการตดิตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังน้ี 
  (๑)  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล    

(๒)  การบันทกึข้อมูลในแบบรายงาน ดังน้ี  
แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
                 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

(๓)  การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ การตดิตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังน้ี 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังน้ี 

 รายไตรมาส 
    (๑)  ไตรมาสที ่ ๑ ( เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 )  

(๒)  ไตรมาสที ่ ๒   ( เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕60 ) 
    (๓)  ไตรมาสที ่ ๓   ( เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕60 )  

(๔)  ไตรมาสที ่ ๔   ( เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕60 ) 
ระยะ  ๖  เดือน 

    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕9 – มีนาคม  ๒๕60    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕60 

(๓)  ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้
หรือไม่ 

(๔)  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)   
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(๖)  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas  
(www.dla.go.th) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน 
6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 
          1. นายอดุลย์   คามดิษฐ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.ชนบท ประธานกรรมการ 
 2. นายสมาส  นามพิกุล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.พระยืน     กรรมการ 
 3. นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต อ.เมือง  กรรมการ 

4. นายธนโชติ  กองอนันตระกูล  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                     กรรมการ 
      5. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์              ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น                        กรรมการ 
         6. นายวรงค์   คลังเงิน                ท้องถิน่จังหวัดขอนแก่น                            กรรมการ 

7. นายสุวพงษ์  ภูนาคพันธุ์         โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดขอนแก่น                  กรรมการ 
8. นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น      กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 

        10. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ 
11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ               กรรมการ/เลขานุการ 
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  ส่วนที่ ๒ 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน  จะต้องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว่า  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ัง
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

 
แผนยุทธศาสตร ์
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   
     เน่ืองด้วยในการจัดทําแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการดําเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กําหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี  

(๑)  การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
      แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมท้ังจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งน้ี  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 
        นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก     
      นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
      นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
      นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

     นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
      นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

     นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
      ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จัดทํางบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี 
๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑  ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณา
การเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการ
ดําเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังน้ี    
 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

          เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
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ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรท์ี่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านยิมหลักของคนไทย เพือ่สร้างสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี ้
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญ ู ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรยีนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ ่
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทํา  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายท้ังปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติเช้ือ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 



ส่วนที่  2   แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

                           รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า ๘ 
 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี ้

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมชิอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดําเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นําเข้า และส่งออกรวมท้ังผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
                            ๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบนําผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษาโดย
ทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง) ทั้งน้ี 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดําเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 
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๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังน้ี 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานท่ี
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตําแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 
                             ๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทา
ผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยท่ัวไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์ 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําข้อมูลการกระทําผิดที่ เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
                               ๒.๖)  จัดทําข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผู้กระ ทําผิด
ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ันและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทํายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2   แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

                           รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า ๑๐ 
 

5.4 แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด    
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

รปูที่  1  แสดงการจัดกลุ่มจังหวัด 18 กลุม่จังหวัด 
 
 

  

  ๑๑
๒๒

๔๔

๘๘

๓๓

๙๙

๕๕

๖๖

๑๑๑๑

๑๒๑๒

๑๓๑๓

๑๔๑๔ ๑๕๑๕

๑๖๑๖
๑๗๑๗

๑๘๑๘

๑. กลุม่ภาคเหนอืตอนบน  ๑ : เชยีงใหม ่ 
แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลําพูน

๓. กลุม่ภาคเหนอืตอนลา่ง   ๑ : ตาก 
พษิณุโลก สุโขทยั เพชรบูรณ์  อตุรดติถ์

๗. กลุม่ภาคกลางตอนกลาง  ๑ : นนทบุร ี 
ปทุมธาน ีพระนครศรอียุธยา  สระบุรี

๙. กลุม่ภาคตะวนัตก ๑ : นครปฐม ราชบุร ี
กาญจนบุร ี สุพรรณบุรี

๕. กลุม่ภาคตะวนัออก  ๑ : ฉะเชงิเทรา 
ปราจนีบุร ีสระแกว้ นครนายก  
สมุทรปราการ

๑๑. กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน   ๑  :
หนองคาย เลย อดุรธานี หนองบวัลําภู

๑๔. กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนลา่ง  ๑ : สุรนิทร ์นครราชสมีา  
บุรรีมัย ์ ชยัภูม ิ

๑๖. กลุม่ภาคใตฝ้ั่งอนัดามนั  : ระนอง 
พงังา ภูเก็ต  กระบี ่ ตรงั

๑๘. กลุม่ภาคใตช้ายแดน : สงขลา 
 สตลู ปตัตานี ยะลา นราธวิาส

๑๓. กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนกลาง : รอ้ยเอ็ด  ขอนแกน่  
มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์

๑๗. กลุม่ภาคใตฝ้ั่งอา่วไทย  : ชุมพร  สุราษฎรธ์านี 
นครศรธีรรมราช  พทัลุง

กลุ่มจงัหวดั  ๑๘  กลุ่ม ตามมติ  ครม. วนัที่  ๒๗  พฤศจกิายน ๒๕๕๐

๒. กลุม่ภาคเหนอืตอนบน  ๒ : นา่น 
พะเยา เชยีงราย แพร่

๔. กลุม่ภาคเหนอืตอนลา่ง   ๒ : กําแพงเพชร 
พจิติร นครสวรรค์ อทุยัธานี

๖. กลุม่ภาคตะวนัออก ๒ : ชลบุร ี 
ระยอง  จนัทบุร  ี ตราด

๘. กลุม่ภาคกลางตอนกลาง  ๒ : ชยันาท 
ลพบุร ีสงิหบุ์ร ีอา่งทอง

๑๐. กลุม่ภาคตะวนัตก  ๒ : เพชรบุร ี
ประจวบครีขีนัธ  ์สมุทรสาคร สมุทรสงครา

๑๒. กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน   ๒ :
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

๑๕. กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนลา่ง  ๒ : อํานาจเจรญิ  
ศรสีะเกษ ยโสธร อบุลราชธานี

๗๗

๑๐๑๐

 
   
  กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธ์ุ” กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ.2560-2563) ไว้ว่า 
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ สู่อนุภาคลุ่มนํ้าโขง”
เป้าหมายการพัฒนา เพ่ือ 
 เป้าประสงค์(เชิงวิสัยทศัน์) 

       เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้กําหนดเป้าหมาย
หลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังน้ี 

       1) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
       2) เพ่ิมมลูค่าการค้า การบริการและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
       3) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
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                           รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า ๑๑ 
 

 ตัวชี้วัดรวม 
1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2) อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร/์กลยุทธ/์แนวทางการพฒันา 
       กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 3  ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาศกัยภาพการผลติ การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรทีเ่ปน็มิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1) เป้าประสงค์ 
1.1) เพ่ิมคณุภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี  

       1.2)  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรปูเกษตร  
2) ตัวชี้วัด  
2.1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น 
2.2) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น 
2.3) ร้อยละของจํานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ที่เพ่ิมขึ้น 
3) กลยุทธแ์ละแนวทางการพฒันา  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์  ดังน้ี 
3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  

                    3.2) พัฒนาและสร้างมูลคา่เพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
3.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การส่งเสริมการค้า การบริการ และโลจิสตกิส ์
1) เป้าประสงค์ 

                      1.1) เพ่ิมมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 
   1.2) เพ่ิมผลติภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

2)ตัวชี้วัด  
2.1) ร้อยละทีเ่พ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด 
2.2) ร้อยละทีเ่พ่ิมขึ้นของผลิตภาพแรงงาน 

3) กลยุทธแ์ละแนวทางการพฒันา 
                          3.1) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 

     3.2) พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส ์
                          3.3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
       3.4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
          1) เป้าประสงค์ 

1.1) เพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองเพ่ิมขึ้น 
    2)ตัวชี้วัด  

   2.1) รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
   2.2) มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมท่ีเพ่ิมขึ้น 

                    3) กลยุทธแ์ละแนวทางการพฒันา  ม ี3 กลยุทธ์ ดังน้ี 
3.1)พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
3.4) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟช่ันผ้าไหมในภูมิภาค 

 
5.5 แผนพฒันาจังหวัดขอนแก่น  

วิสัยทัศน ์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเช่ือมโยงการค้าการลงทุน และการบรกิารของกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง” 

พนัธกิจ  

 1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแขง็ คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
3. พัฒนาขีดความสามารถสนิค้าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินคา้และบริการให้ตรงกับ

ความต้องการของตลาด 
 4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

เป้าประสงค์รวม 

 1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการอย่างย่ังยืน 

 4. เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทนุ และการบรกิาร จากการเช่ือมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขง 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ทางการแข่งขัน  
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค

ลุ่มนํ้าโขง 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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5.6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 

                 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแนวนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาระดับประเทศ กลุ่มจังหวัด ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่  โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560–2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ต้ังแต่วันที่  31  พฤษภาคม 2559  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ดังน้ี 

 
5.7 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

        วิสัยทศัน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

วิสัยทศัน์  (Vision) 
                   “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่  เป็นองคก์รการพฒันาแบบบรูณาการ มุ่งม่ันพฒันา
ขอนแกน่เพือ่เปน็ศนูย์กลางการเรียนรูแ้ละเศรษฐกิจแหง่อาเซียน” 
 

        พันธกิจ (Mission) 
           เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนดพันธกิจการพัฒนา ดังน้ี 
             1. พัฒนาคนให้มคีุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณคา่ภูมิปัญญา
และชุมชนท้องถิ่น 
  2. อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิน่ 
  
 เป้าประสงค์ในการพฒันาตามพันธกิจ :  

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  และอยู่ใน    

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1: การพฒันาคณุภาพคน และสังคม 

พนัธกิจทีส่อดคล้องวิสัยทศัน:์  
    1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจรยิธรรม     

เหน็คุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น 
    2.อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ในการพฒันาตามพันธกิจ:  
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

น่าอยู่ 
 



ส่วนที ่ 2   แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า ๑๔ 

ตัวชี้วัดระดบัเปา้ประสงค:์ 
1. จํานวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายจปฐ.
2. จํานวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
3. จํานวนแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น

แนวทางการพฒันา :  
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร
3. ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาเพ่ือสนับสนุน

การเล่นกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 
5. อนุรักษ์ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดก

ของคนรุ่นต่อไป 
6. ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

และเผยแพร่สู่สังคม 

          แนวทางการพฒันาและตัวชี้วัดระดบัแนวทางการพฒันา 
แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดบัแนวทางการพฒันา 

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมไทยแกค่น 

ทุกช่วงวัย2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สุขภาพอย่างครบวงจร
3. ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
4.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการกีฬา เพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬาและพัฒนา
กีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ             
5.อนุรักษ์ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น   ที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป         
6.ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
เช่ือมโยง สู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเผยแพร่สู่
สังคม  

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมไทย 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบสุขภาพ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม  สนับสนุน
การ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน 
และ 
พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาเพ่ือสนับสนุน
การเล่นกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬา
อาชีพ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ สืบสาน 
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเช่ือมโยงสู่การเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและเผยแพรสู่่สังคม 



ส่วนที่  2   แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

                           รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า ๑๕ 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดขอนแกน่:  
- การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  
- การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
- การเสริมสร้างสุขภาวะ 

หน่วยรบัผดิชอบหลกั : สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยสนบัสนนุ : กองแผนและงบประมาณ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2: การพฒันาการศกึษา 

พนัธกิจทีส่อดคล้องวิสัยทศัน:์  
1. สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ในการพัฒนาตามพันธกิจ:  
1. การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: 
1. ร้อยละของผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด 

2. จํานวนสถานศึกษา ที่มีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการรับรอง 

แนวทางการพัฒนา :  
1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเช่ือมโยงกับภูมิสังคม 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2   แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

                           รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า ๑๖ 
 

 แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดบัแนวทางการพฒันา 
แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดบัแนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ใหม้ี
คุณภาพ ได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคณุภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเช่ือมโยงกับภูมิสังคม 
4. พัฒนาแหลง่เรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอก
ระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและพัฒนา
ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่
ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมการ
จัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ
เช่ือมโยงกบัภูมิสังคม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มี
คุณภาพและพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างจริยธรรม 
คุณธรรมและศลีธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดขอนแกน่:  
- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  

- การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

หน่วยรบัผดิชอบหลกั : สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน่วยสนบัสนนุ : กองแผนและงบประมาณ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3: การพฒันาเมืองและชุมชน 

พนัธกิจทีส่อดคล้องวิสัยทศัน:์  
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุม  

และได้มาตรฐาน 
2. ประสานและเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 

ระบบบริการสาธารณะ 
3. สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันและบรรเทา 

 สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ในการพฒันาตามพันธกิจ:  
1. ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ และน่าลงทุน 
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                           รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า ๑๗ 
 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในจังหวัดอย่างครอบคลุมและได้มาตรฐาน 

ตัวชี้วัดระดบัเปา้ประสงค:์ 
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

แนวทางการพฒันา :  
1. พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอให้ได้

มาตรฐาน 
 2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ได้มาตรฐาน
สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
 5. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 
 

แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดบัแนวทางการพฒันา 
แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดบัแนวทางการพฒันา 

1. พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคม
ขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอให้ได้
มาตรฐาน 
2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการ
ให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ได้มาตรฐาน
สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและ
ชุมชน 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สาธารณูปการ และสาธารณปูโภค 
5. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ 
(Eco City) 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนายกระดับโครงข่าย
เส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและ
อําเภอ 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถการให้บริการของสถานีขนสง่ผู้โดยสาร ให้ได้
มาตรฐานสะดวก สะอาดและปลอดภัย 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตเมืองและชุมชน 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาเมือง
และชุมชนสู่เมอืงนิเวศน์ (Eco City) 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดขอนแกน่:  
- การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
- การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  
- การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หน่วยรบัผดิชอบหลกั : สํานักการช่าง/กองกิจการขนส่ง  
หน่วยสนบัสนนุ : กองแผนและงบประมาณ/สํานักปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด 



ส่วนที่  2   แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

                           รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า ๑๘ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4: การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

พนัธกิจทีส่อดคล้องวิสัยทศัน:์  
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมือง 

ที่น่าอยู่อย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ในการพฒันาตามพันธกิจ:  
1. ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึน้ 

ตัวชี้วัดระดบัเปา้ประสงค:์ 
1. ร้อยละของคนในครัวเรือนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (30,000 บาท/คน/ ปี) 

แนวทางการพฒันา :  
 1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
 5.ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายได้และ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดบัแนวทางการพฒันา 

แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดบัแนวทางการพฒันา 
 1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการด้านการท่องเที่ยว 
 2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง
ครบวงจร 
 4. ส่งเสริม  สนับสนุน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 
 5.ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก 
และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมรายได้และ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
อย่างครบวงจร 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การ
ประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝมีือแรงงานเพ่ือ
เพ่ิมรายได้และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดขอนแกน่:  
- การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน  

 
 
 



ส่วนที่  2   แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

                           รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า ๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  
-   การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- การพัฒนาการเกษตรย่ังยืน 

หน่วยรบัผดิชอบหลกั : กองแผนและงบประมาณ/สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยสนบัสนนุ : สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 5: การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ สิง่แวดล้อม 

พนัธกิจทีส่อดคล้องวิสัยทศัน:์  
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง 

ย่ังยืน 

เป้าประสงค์ในการพฒันาตามพันธกิจ :  
1. ทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์  

ตัวชี้วัดระดบัเปา้ประสงค:์ 
    1. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าชุมชน ป่าต้นนํ้า ที่มีการปลูกฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 

2. จํานวนแหล่งนํ้าผิวดิน/ใต้ดินที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 
3. จํานวนชุมชนที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในชุมชน 

แนวทางการพฒันา :  
 1. สนับสนุน ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  รักษาป่าและป่าต้นนํ้าลําธาร  
 2. พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าให้เพียงพอกับ
การเกษตร อุปโภคและบริโภค 
 3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและนํ้าเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 4.เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 
 5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.  สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2   แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

                           รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า ๒๐ 
 

แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดบัแนวทางการพฒันา 
แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดบัแนวทางการพฒันา 

1. สนับสนุน ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  รักษาป่าและป่าต้น
นํ้าลําธาร  
2. พัฒนา ปรบัปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าให้เพียงพอ
กับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีสว่นร่วม 
4.เสริมสร้างศกัยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที ่
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสนับสนุน ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  
รักษาป่าและป่าต้นนํ้าลําธาร  
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาพัฒนา ปรับปรุง 
และฟ้ืนฟูแหลง่นํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกัก
เก็บนํ้าให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสนับสนุนและพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและนํ้าเสียชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความ
เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือก 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดขอนแกน่:  
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

หน่วยรบัผดิชอบหลกั : กองแผนและงบประมาณ 
หน่วยสนบัสนนุ : สํานักการช่าง/สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพฒันาระบบบริหารจดัการทีด่ ี

พนัธกิจทีส่อดคล้องวิสัยทศัน:์  
   1. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าประสงค์ในการพฒันาตามพันธกิจ:  
1. ระบบการให้บริการและการบริหารจัดการของ อบจ.ขก.มีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดระดบัเปา้ประสงค:์ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
2. รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปีที่นําไปปฏิบัติ 
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเงินรายได้ที่อบจ.ขก.จัดเก็บเอง 
4. ร้อยละของโครงการตามข้อเสนอของประชาคมท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
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แนวทางการพฒันา :  
 1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ 
 3. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 
แนวทางการพฒันาและตัวชีวั้ดระดบัแนวทางการพฒันา 

แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดบัแนวทางการพฒันา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการ
การเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ 
 3. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการและใหบ้ริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีสว่น
ร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดขอนแกน่:  
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น:  
- การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

หน่วยรบัผดิชอบหลกั : สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองการเจ้าหน้าที่/กองคลัง  
หน่วยสนบัสนนุ : กองแผนและงบประมาณ/กองกิจการสภาฯ/กองพัสดุและทรัพย์สิน  
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5.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากจะมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับภาพรวมของจังหวัด  ตาม

กฎหมายที่จัดต้ัง ยังต้องมีหน้าที่ในการประสานการขับเคล่ือนการพัฒนาในระดับท้องถิ่น สร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  กลุ่ม  องค์กรในเขตจังหวัด  ปฏิบั ติตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
      ดังน้ัน การวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้พิจารณา
บทบาท อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบด้วย  

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542  
- แนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ตามประกาศที่คณะกรรมการการกระจาย

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
- บริบทการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   

 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ 6 ด้าน คือ 

(1)ด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 
(2)ด้านการพัฒนาการศึกษา 
(3)ดา้นการพัฒนาเมืองและชุมชน 
(4)ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(5)ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
(6)ดา้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

5.9  นโยบายนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่  
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  ให้อํานาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  
15  กุมภาพันธ์  2555  โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ใน  6  ด้าน  ดังน้ี  

 

                1. นโยบายด้านการพฒันาคณุภาพคนและสังคม 
          เป้าหมายจะพัฒนาคนให้มีความพรอ้มทั้งทางร่างกาย จิตใจ มคีณุธรรม และจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มสีุขภาวะดีขึ้นทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และพัฒนาสังคมคน
ขอนแก่นให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ และสังคมสมานฉันทแ์ละเอ้ืออาทร สําหรับเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาขอนแก่นให้ไปสู่เมอืงน่าอยู่อย่าง
ย่ังยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 
   1.1 พัฒนาคุณภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ความสําคัญ
กับการนําหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ
สนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   1.2  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่เด็ก และเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ด้วยการเสริมสร้างจิตสานึกที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความ
สามัคคี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และสร้างค่านิยมให้ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ไทย เพ่ือเป็นฐานในการก้าวไปสู่สังคมคุณภาพ  
  1.3  เสริมสร้างสุขภาวะให้คนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบสุขภาพอย่างครบวงจร เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวังและ
การจัดการกับโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ําให้ทันต่อสถานการณ์ สนับสนุนการสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมบทบาทและเพ่ิมขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อส
ม.) ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ให้สามารถเป็นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 1.4 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไป และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้เข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติด และส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งด้านการป้องกัน 
การปราบปราม การบําบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเล่นกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย และพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬา
อาชีพรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสนามกีฬา วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา และรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ  
 1.6 ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณะแหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป 

               2. นโยบายด้านการพฒันาการศกึษา  
    โดยจะพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน และการบริหารท่ีเน้นสถานศึกษาเป็นสําคัญ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาที่สาม 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบให้มีคุณภาพ และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเป็น
รากฐานการพัฒนาคนให้เป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 
    2.1 พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านและ
เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และนันทนาการ ที่
ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา และประชาธิปไตย  
   2.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกบุคคล สร้างความ
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่  
   2.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยสนับสนุนให้มีระบบการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ 
และพอเพียงกับสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
  2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ และ
พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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               3. นโยบายการพฒันาเมืองและชุมชน 
  เป้าหมายเพ่ือรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การบริการ และการลงทุนของภูมิภาค และประตูสู่
อินโดจีน ให้จังหวัดขอนแก่นมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ ที่ได้
มาตรฐาน ประชาชนได้รับบริการด้านการคมนาคมที่ทั่วถึง สะดวก และปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่พร้อม บริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย 
และพึงพอใจในการรับบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 
 3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ ให้ได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร และมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2 พัฒนาเสน้ทางเข้าสู่แหล่งเกษตรกรรม ให้เกษตรกรใช้ในการลําเลยีงขนส่งผลผลติทางการเกษตร สู่
แหล่งชุมชนและกระจายสินค้าไปยังแหล่งจําหน่ายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว  
 3.3 พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับถ่ายโอน ให้
มีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย  
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและ
ชุมชน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และให้ชุมชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน และชุมชน ให้
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที  
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง ตามศักยภาพความ
พร้อม และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด  

                4. นโยบายด้านการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  
         เป้าหมายจะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง และ
สามารถแข่งขนัได้ ให้มีการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที ่ชุมชนสามารถบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างครบวงจร ต้ังแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ผ่านเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับ การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง ช่วยลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และ
พร้อมรองรับการเติบโตสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
ประกอบด้วย  
 4.1 ส่งเสริม พัฒนา และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว  
 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนทางการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทําเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และ
พลังงาน 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีพ โดยการฝึกอาชีพและสนับสนุนปัจจัยในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพและความต้องการ 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ต้ังแต่กระบวนการผลิต 
การแปรรูป การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด โดยเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มอาชีพตามศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชน 
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                5. นโยบายด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              เป้าหมายจะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ  และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี   โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ให้
สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ เพ่ือเป็นฐานการผลิตของชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 
ประกอบด้วย 
 5.1 สนับสนุน ส่งเสริมการฟ้ืนฟู รักษาป่าต้นนํ้าลําธาร และการปลูกป่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพในการกัก
เก็บนํ้า เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ํา และบรรเทาอุทกภัย จัดหาแหล่งนํ้าในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง เพ่ือให้
เพียงพอกับการเกษตร อุปโภค และบริโภค 
 5.3 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด สนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร เสริมสร้างองค์ความรู้แก่
ชุมชนในการจัดการนํ้าเสียในชุมชน และพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 5.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ โดยสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเก้ือกูล 

                6. นโยบายด้านการบรหิารจดัการทีด่ ี 
                  เป้าหมายเพ่ือจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบ
บริหารจัดการที่ดี บุคลากรมคีวามพร้อมและความสามารถในการเรียนรู ้คิดริเริ่ม  เปลีย่นแปลง และปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ    สามารถให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยยึดหลักการ ธรรมาภิบาล  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 
 6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ
ปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้  
 6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ 
และมีความรับผิดรับชอบ เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการให้บริการสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งพัฒนาใน 4 ด้าน คือ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีส่วนร่วม เก่ง และดี   
 6.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน และมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
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 ส่วนที่  3 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 

แบบที่  ๑   การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ดําเนนิการ 
ไม่มีการ

ดําเนนิการ 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒  การจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมลู   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลกัการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลกัการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
2.14 มีการทบทบแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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แบบที่ ๒  แบบตดิตามผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส และระยะ ๖  เดือน 
 
คําชีแ้จง  :  แบบที ่ ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มต้ังแต่สิ้นสุด
โครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕9 – กันยายน  ๒๕60 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
๒.  รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที ่ ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕9)  
(๒)  ไตรมาสที ่ ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕60) 
(๓)  ไตรมาสที ่ ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕60)   
(๔)  ไตรมาสที ่ ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕60) 

  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕9 – มีนาคม  ๒๕60 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕60 
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ส่วนที่  ๒  ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาสามปี   
             3.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   
 
      ปทีี่ 1  2560 ปทีี ่2  2561 ปทีี ่3  2562 รวม 

ยุทธศาสตร ์ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ 
      โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

160 459,147,700 38 365,505,000 38 365,505,000 236 1,190,157,700 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 77 314,444,000 44 183,859,000 44 183,859,000 165 681,862,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 315 261,952,100 145 430,368,000 242 512,174,000 702 1,204,494,100 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 75 82,263,600 8 44,595,000 8 44,595,000 91 171,453,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

126 61,066,300 98 81,100,000 95 105,524,600 319 247,690,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

78 974,372,400 53 941,577,500 46 944,186,400 177 2,860,136,300 

รวม 831 2,152,946,100 386 2,047,004,500 473 2,155,844,000 1,690 6,355,794,600 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2560-2562)  ปี พ.ศ. 2560  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕9 – มีนาคม  ๒๕60 
 
      จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตร ์ ทีเ่สร็จ ที่อยู่ระหว่าง ที่มีการยกเลกิ ทั้งหมด 

        ดําเนนิการ     

      จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 24 22.64 23 21.70 59 55.66 - - 106 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 7 14.28 23 42.86 21 42.86 - - 49 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 41 14.19 208 71.97 40 13.84 - - 289 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 10 24.39 27 65.85 4 9.76 - - 41 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 1.80 106 95.49 3 
27.03 

- - 111 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 6 10.71 31 55.36 19 33.93 - - 56 100 

รวม 90 13.80 416 63.80 146  22.39 - - 652 100 
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5.การเบกิจ่ายงบประมาณปี  2560   งบประมาณรายจ่ายปี 2560 (1,929,261,000 บาท) ระหว่างเดอืนตลุาคม 2559 – มีนาคม 2560 

 

ยุทธศาสตร ์
         งบปกต ิ  

เบกิจ่ายคดิเปน็ %       
ของโครงการทั้งหมด 

เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 
433,470,500 22.47 8,887,000 0.46 - - 8,887,000 0.46 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 221,784,200 11.50 5,230,000 0.27 - - 5,230,000 0.27 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
234,078,100 12.13 19,630,000 1.02 - - 19,630,000 1.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
90,514,600 4.69 5,100,000 0.26 - - 5,100,000 0.26 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 52,178,300 2.70 993,000 0.05 - - 993,000 0.05 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 897,235,300 46.51 16,400,000 0.85 - - 16,400,000 0.85 

รวม 1,929,261,000 100 56,240,000 2.92 - - 56,240,000 2.92 
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                 ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  ครั้งที่  2/2560  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2559  
เวลา  09.00  น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มติที่ประชุมได้กําหนดกรอบ  วิธีการ  แนว
ทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี  พ.ศ. 2560  ซึ่งคณะทํางานได้ดําเนินการออกตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ภายใต้แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนทั้งหมด 652 โครงการ การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
กําหนดแผนงานโครงการ และงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งหมด  6 ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การ
เบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560  จําแนกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางแสดง   การเปรียบเทยีบแผนงานโครงการและงบประมาณระหว่างแผนงานกบัโครงการทีด่าํเนนิการ 
                 ตามแผนการดําเนนิงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

            จํานวนโครงการ         จํานวนงบประมาณ(บาท) 

ตามแผนฯ  
ปี 60 

ตาม
ข้อบัญญัติ    

ปี 60 

คิดเป็น % 
ของ

โครงการ
ท้ังหมด 

ตามแผนฯ       
ปี 60 

ตามข้อบัญญัติ   ปี 
60 

คิดเป็น %
ของงบ 
ประมาณ
ท้ังหมด 

1.การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

160 106 16.26 459,147,700 433,470,500 22.47 

2.การพัฒนาการศึกษา 77 49 7.52 314,444,000 221,784,200 11.50 
3.การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

315 289 44.33 261,952,100 234,078,100 12.13 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

75 41 6.29 82,263,600 90,514,600 4.69 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

126 111 17.02 61,066,300 52,178,300 2.70 

6. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีดี 

78 56 8.59 974,372,400 897,235,300 46.51 

 
รวม 

 
831 652 100 2,152,946,100 1,929,261,000 100 
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การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 –       
มีนาคม  2560 
  

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 1  ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลภายใต้แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  ทั้ง 6  ยุทธศาสตร์ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการตามแผนดําเนินงาน ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)  รวม
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2560  จํานวน  831  โครงการ งบประมาณตามแผนฯ  2,152,946,100 
บาท และโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560  จํานวน  652  โครงการ  งบประมาณ 
1,929,261,000  บาท 

   
  แผนภูมิแสดง    การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ กับงบประมาณตามข้อบัญญัติ 
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แผนภูมิแสดง      จํานวนโครงการตามข้อบัญญัติ 
 

 
                                           

แผนภูมิแสดง   จํานวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

                             รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 34 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการต้ังงบประมาณรายจ่ายและจํานวนโครงการ เมื่อจําแนกตามยุทธศาสตร์ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรียงลําดับการต้ังงบประมาณ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ต้ังงบประมาณสูงสุดอันดับแรก
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด  จํานวนเงิน   
897,235,300  บาท  สําหรับ  56  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  46.51 ของงบประมาณทั้งหมด  ลําดับที่ 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  จํานวนเงิน  433,470,500  บาท  สําหรับ  106  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 22.47   ลําดับที่ 3   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน  จํานวนเงิน  234,078,100  
บาท   สําหรับ  289  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  12.13  ลําดับที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา  
จํานวนเงิน  221,784,200  บาท  สําหรับ 49  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  11.50  ลําดับที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  จํานวนเงิน  90,514,600 บาท  สําหรับ  41  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.69  ลําดับสุดท้าย  
ลําดับที่ 6  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จํานวนเงิน  52,178,300  บาท  
สําหรับ  111  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  2.70 

 

การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560  รวม 2 ไตรมาส ทําการ
ติดตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทั้ง 6  ยุทธศาสตร์ ตามแผนดําเนินงานประจําปี 
พ.ศ. 2560  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ในระบบ E- PLAN)  

 

จํานวนโครงการ 
ทีแ่ล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

จํานวนการทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
90 13.80 416 63.80 146 22.39 652 100 

56,240,000 2.92 1,671,140,800 86.62 201,880,200 10.46 1,929,261,000 100 
                 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 
2560  พบว่า  จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน  90  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.80   งบประมาณที่
เบิกจ่าย  56,240,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.92  จํานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 416  โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ  63.80 งบประมาณ  1,671,140,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.62 โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  
จํานวน  146 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.39  งบประมาณ 201,880,200 บาท คิดเป็น  ร้อยละ 10.46 
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 แผนภูมิแสดง    ผลการดําเนินงานจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

                             รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 36 

 แผนภูมิแสดง    ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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ส่วนที่ 3    ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รบัเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 
              โครงการที่ได้รบัเงินอุดหนนุเฉพาะกิจประจําปี  2560 
      เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จาํนวน  19  แห่ง 
  

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม  - - 96,400 65,180 
2 โรงเรียนสีชมพูศึกษา  - - 96,400 65,180 
3 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  - - 96,400 65,180 
4 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย   - - 96,400 65,180 
5 โรงเรียนซําสูงพิทยาคม  - - 96,400 65,180 
6 โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค ์  - - 96,400 65,180 
7 โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีพิทยาคม  - - 96,400 65,180 
8 โรงเรียนโนนหันวิทยายน  - - 96,400 65,180 
9 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว   - - 96,400 65,180 

10 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท ์  - - 96,400 65,180 
11 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  - - 96,400 65,180 
12 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาคาร  - - 96,400 65,180 
13 โรงเรียนพูวัดพิทยาคาร  - - 96,400 65,180 
14 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด   - - 96,400 65,180 
15 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์  - - 96,400 65,180 
16 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  - - 96,400 65,180 
17 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  - - 96,400 65,180 
18 โรงเรียนแท่นศลิาทิพย์ศึกษา   - - 96,400 65,180 
19 โรงเรียนคูขาด(สถิตอุปถัมป์)  - - 96,400 65,180 

รวมทั้งสิน้ 1,831,600 1,238,420 
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ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
ลําดบั วิเคราะหป์ญัหาและอุปสรรค การปรบัปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มี
โครงการที่ต้ังไว้ในแผนพัฒนา 
เป็นจํานวนมาก 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนทกุปี 
และใหม้ีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานการคลังของท้องถิ่น 

2 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่
เป็นตามแผนทีต้ั่งไว้ 

ควรดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้อย่าง
ต่อเน่ือง 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน 
จึงไม่เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยสําคัญในการบรรลเุป้าหมายตามแผนที่
กําหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสําคัญและทําความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิ 
ปัญหา/อุปสรรคท่ีสะท้อนไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอย่างจริงจัง 

4 ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

-หน่วยงานเห็นความสําคัญในการจัดทํา
โครงการ โดยคํานึงถึงตัวช้ีวัดที่กําหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

5 การรายงานผลการดําเนินงานจากหน่วยงานอ่ืนที่ได้
ข้อมูลล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสามารถนําข้อมูลไปสรุปผลได้ 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง  เดือน  เมษายน  
และ เดือน ตุลาคม ของทุกปี      

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
๒.  รายงานผลการดําเนินงานระยะ 6 เดือน ( เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 ) 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและโครงการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
        3.  ยุทธศาสตร์และจาํนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 

ที่ปรากฏ ที่ได้ปฏิบัติ ของโครงการที่ 

อยู่ในแผน   ปรากฏในแผนฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 160 106 16.26 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 77 49 7.52 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 315 289 44.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 75 41 6.29 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิ่งแวดล้อม 

126 111 17.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 78 56 8.59 

รวม 831 652 78.45 
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ส่วนที่  4 
 

ผลการวัดคณุภาพแผนพัฒนาการตดิตามและประเมินผล 
ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพฒันาท้องถ่ิน 

 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดําเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

      ดังน้ัน เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงได้ดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

   
ผลการประเมินคณุภาพของแผน 

แนวทางการพจิารณาคณุภาพแผนพฒันาท้องถ่ินสามปขีององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
(พ.ศ. 2560 – 2562) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได้ 
1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 9.25 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 23.00 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 61.50 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) (9.12) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) (9.12) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (9.75) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) (4.75) 
    3.5 พันธกิจ (5) (4.88) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (5) (4.75) 
    3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) (5) (4.50) 
    3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) (4.75) 
    3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5) (4.88) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (5.00) 

รวม 100 93.75 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ท่ีได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไป
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลท่ัวไป เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีต้ัง อาณาเขต เขตการปกครอง  ประชากร  
การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ  
กลุ่มองค์กรประชาสังคม  กลุ่มธุรกิจท้องถ่ิน เป็นต้น หรือข้อมูลอ่ืนๆ  ท่ีจําเป็นสําหรับ
การพัฒนาท้องถ่ิน 

10 
(2) 

9.25 
(2.00) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถ่ิน เป็นข้อมูล โครงสร้างและกระบวนการ
บริหารงานบุคคลงบประมาณ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ  โครงสร้างผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น 

(2) (1.87) 

(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ความมุ่งม่ัน
อันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(2) (1.63) 

(4) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน หรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(2) (1.75) 

(5) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุม
ประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
สําหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(2) (2.00) 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 

25 
(3) 

23.00 
(3.00) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(2) (1.75) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เป็นต้น 

(4) (3.50) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 

(4) (3.50) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(4) (3.62) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ดําเนินงานได้แก่ S-Strength  (จุดแข็ง) W-Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity  
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

(4) (4.00) 

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ แก้ไขปัญหา 
 

(4) (3.63) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ท่ีได้ 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สอดคล้องกับสภาพสงัคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

65 
(10) 

61.50 
(9.12) 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด 

(10) (9.12) 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 

(10) (9.75) 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5) (4.75) 

3.5 พันธกิจ พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทําตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ 

(5) (4.88) 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นพันธกิจ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ พันธกิจ ท่ี
จะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) (4.75) 

3.7 ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์(ตัวชี้วัด
รวม) 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งท่ีวัดได้ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
เป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัวกําหนดว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(5) (4.50) 

3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต 
(แนวทางการพัฒนา) 

จุดมุ่งหมายเพ่ือกรพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนาสามปี 

(5) (4.75) 

3.9 ตัวชี้วัดและแนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งท่ีวัดได้ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแนว
ทางการพัฒนา เป็นตัวกําหนดว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึง
จะนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาสามปี 

(5) (4.88) 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ  เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่ง
อันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาสามปี 

(5) (5.00) 

 รวมคะแนน 100 93.75 
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๑.  สรปุผลการวัดคณุภาพของแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕๖1)  
    

         ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

        (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

       (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    
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แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 
สําหรบัแผนพฒันาสามปเีพือ่ความสอดคล้องของยุทธศาสตรแ์ละโครงการ 

(พ.ศ. 2560 – 2562) 
 ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.00 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.12 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.87 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.12 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 56.25 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.63) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5.00) 
    5.3 จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ (3) (3.00) 
    5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) (4.12) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี) (3) (3.00) 
    5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (4) (3.87) 
    5.7 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.25) 
    5.8 มีงบประมาณท่ีผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง ตามความเป็นจริง (3) (3.00) 
    5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ (5) (4.75) 
    5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคลาดว่าจะได้รับ (5) (4.25) 
    5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ (4) (4.00) 
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.75) 
    5.13 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) (4.63) 
    5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04 (3) (3.00) 

รวม 100 92.36 
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ประเด็นการพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ท่ีได้ 

1.สรุปสถานการณ์  การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis  เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนา
ท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงาน
ประเด็นท่ีต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity  (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสําคัญก็
คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือสภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหาร
และบริการกิจการสาธารณะ 

10 9.00 

2.การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปีไปไป
ปฏิบัติในเชิงประมาณ 

การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไหร่ 
จํานวนท่ีไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 

10 9.12 

3.การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนําเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 

10 8.87 

4.แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้  
SWOT  Analysis  และหลักการบูรณาการ (integration) กังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 9.12 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
 

60 
(5) 

56.25 
(4.63) 

5.2 กําหนดวัตถุ 
ประสงค์สอดคลอ้งกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอด 
คล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการ
ดําเนิน งานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5.00) 

5.3 จํานวนวัตถุ ประสงค์
มีความเหมาะสมกับ
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสําเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอก เวลาได้ 
 

(3) (3.00) 
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ประเด็นการพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

5.4 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําท่ี
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5) (4.12) 

5.5 เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี(3) 

การกําหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินดําเนินการต่อเนื่องสามปี เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้ัง เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost)  
เวลา(Time) 

(3) (3.00) 

5.6 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy)  2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  3) ความประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ความยุติธรรม(Equity) 
และ  5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(4) (3.87) 

5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(5) (4.25) 

5.8 มีงบประมาณท่ีผ่าน
มา 3 ปี ย้อนหลัง ตาม
ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3  ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
เดียวกันกับโครงการท่ีต้ังข้ึนเพ่ือการพัฒนาในอนาคตท่ีกําหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) (3.00) 

5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดทําไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมท้ัง 3 ปี ทุกโครงการ (5) (4.75) 

5.10 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance  Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 

(5) (4.25) 

5.11 ตัวชี้วัด(KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดทําโครงการ 

ตัวชี้วัด(KPI) ท่ีกําหนดเกิดจากวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับกําหนดการวัด 
อันเป็นเคร่ืองมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ 
จํานวน  เป็นต้น 

(4) (4.00) 

5.12 ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
โครงการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเกิดข้ึนจากวัตถุประสงค์ท่ีตอบผลว่าดําเนินการได้ตาม
โครงการ ผลเกิดข้ึนตามชื่อของโครงการที่ต้ังไว้ 

(5) (4.75) 

5.13 ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากดําเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค ์
 

(5) (4.63) 



ส่วนที่ 4 การวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

 

                           รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 47 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

5.14 หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลักสอดคล้องกับ 
แบบ ยท. 03 และ แบบ 
ยท. 04 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ ผ. 01 จะต้อง
ถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(3) (3.00) 

 รวมคะแนน 100 92.36 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)    
    เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ) 

        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   
 

         การติดตามและประเมินผลดว้ยระบบ e-plan และระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/      
ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณานําเข้าข้อมูล
ในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  น้ัน 

 

      เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนงัสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ด้วยระบบ  
e-plan  และระบบ e- laas     

 

 

 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
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คําส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ที่  830 /  2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 
  

                เนื่องจากคณะกรรมการฯ ที่มาจากการคัดเลือกได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งสองปี  เพ่ือให้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน จึงยกเลิกคําส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่  2055 /2556  ลง
วันที่  24   ธันวาคม  2556  และอาศัยอํานาจตามข้อ 28  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย 
        1. นายอดุลย์  คามดิษฐ์         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       เป็นกรรมการฯ 
        2. นายสมาส  นามพิกุล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น             เป็นกรรมการฯ       
        3. นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เปน็กรรมการฯ 
        4. นางฐิติรัตน์  อัครสูริย์                ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                 เป็นกรรมการฯ      
        5. นายธนโชติ  กองอนันตระกูล            ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                        เปน็กรรมการฯ       
        6. ท้องถิ่นจงัหวัดขอนแก่น                   หัวหน้าส่วนราชการ                             เป็นกรรมการฯ 
.       7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น    หัวหน้าส่วนราชการ                        เป็นกรรมการฯ             
        8.  รศ.วิไลวัจส์  กฤษณะภตู ิ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                          เปน็กรรมการฯ                 
        9.  นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ               เปน็กรรมการฯ 
        10.รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทีร่ับผิดชอบกองแผนฯ        เป็นกรรมการฯ      
        11. ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ                                                     เปน็กรรมการฯ      
 

           ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
มีอํานาจหน้าที ่

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
                   /4. แต่งตัง้............ 
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4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้เปน็ต้นไป 
 
           ส่ัง ณ วันที่   27  เมษายน  พ. ศ. 2559 

 
 

 
(นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 

   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
        คําสั่งองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 

              ที่   1925  / 2559  
 เรื่อง  แต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 
...................................................... 

 
       ตามท่ีได้มีคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ 830/2559  ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไปแล้วน้ัน 
 

        เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม  2559 จึงแต่งต้ังประธานและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดังน้ี 

 

1. นายอดุลย์  คามดิษฐ์ สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น (เขต อ.ชนบท)       ประธานคณะกรรมการฯ 
2. นายเพ็ชร  มูลป้อม   ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ            เลขานุการคณะกรรมการฯ 

 

          ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

              สั่ง  ณ  วันที่   16   สิงหาคม  พ.ศ.  2559 
 

 
 
 

(นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

คําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ที่  2453  / 2559 

เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีคําสั่ง ที่ 830/2559  ลงวันที่ 27 เมษายน 2559     
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ ตามคําสั่ง
ที่ 1925/2559  ลงวันที่ 16  สิงหาคม  2559 เรื่อง  แต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมในอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  ให้ยกเลิกความใน (3) และ ข้อ 14  ให้ยกเลิกความใน (5)  ของข้อ 29  ของระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
         (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                       (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร  
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล    
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

         ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
           สั่ง  ณ  วันที่    17    ตุลาคม  พ. ศ. 2559 

 
 

 
 

 
(นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์) 

    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 

 



แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
สําหรบัแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร ์

(พ.ศ. 2560 – 2562) 
ประเด็นการพจิารณา คะแนน คะแนนท่ีได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 10  
2.การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 25  
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
    3.4 วิสัยทศัน์ (5)  
    3.5 พันธกิจ (5)  
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (5)  
    3.7 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัดรวม) (5)  
    3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5)  
    3.9 ตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม) (5)  
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  

รวม 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน  
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน   

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลท่ัวไป เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีต้ัง อาณาเขต เขตการปกครอง  ประชากร  
การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ  กลุ่ม
องค์กรประชาสังคม  กลุ่มธุรกิจท้องถ่ิน เป็นต้น หรือข้อมูลอ่ืนๆ  ท่ีจําเป็นสําหรับการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

10 
(2) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถ่ิน เป็นข้อมูล โครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน
บุคคลงบประมาณ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ  โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น 

(2)  

(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ความมุ่งม่ันอัน
แน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(2)  

(4) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. (2)  
(5) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสําหรับการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(2)  

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 

25 
(3) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(2)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสขุ ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป็นต้น 

(4)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป 
เป็นต้น 

(4)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(4)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงาน
ได้แก่ S-Strength  (จุดแข็ง) W-Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity  (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

(4)  

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ แก้ไขปัญหา 
 

(4)  

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สอดคล้องกับสภาพสงัคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 

65 
(10) 

 



ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน  
ที่ได้ 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

3.5 พันธกิจ พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทําตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นพันธกิจ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ พันธกิจ ท่ีจะ
เกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งท่ีวัดได้ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
เป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัวกําหนดว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5)  

3.8 จุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต (แนว
ทางการพัฒนา) 

จุดมุ่งหมายเพ่ือกรพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่การจดัทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาสามปี 

(5)  

3.9 ตัวชี้วัดและ
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งท่ีวัดได้ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแนวทางการ
พัฒนา เป็นตัวกําหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสู่
การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาสามปี 

(5)  

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ  เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาสามปี 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
สําหรบัแผนพฒันาสามปเีพือ่ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

(พ.ศ. 2560 – 2562) 
 ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแน

นที่ได้ 
1. การสรปุสถานการณ์การพัฒนา 10  
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5. โครงการพฒันาประกอบด้วย 60  
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)  
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
    5.3 จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ (3)  
    5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5)  
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (3 ปี) (3)  
    5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (4)  
    5.7 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
    5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลงั ตามความเป็นจริง (3)  
    5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ (5)  
    5.10 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคลาดว่าจะได้รับ (5)  
    5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ (4)  
    5.12 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ (5)  
    5.13 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)  
    5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคลอ้งกับแบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04 (3)  

รวม 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ที่ได้ 

1.สรุปสถานการณ์  
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis  เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนา
ท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือ
ค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงานประเด็นท่ี
ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity  (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการ
วิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบรหิารและ
บริการกิจการสาธารณะ 

10  

2.การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
สามปีไปไปปฏิบัติ
ในเชิงประมาณ 

การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหนา้ท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 

10  

3.การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนําเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10  

4.แนวทางการ
พัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้  SWOT  
Analysis  และหลักการบูรณาการ (integration) กังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
พ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

60 
(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุ 
ประสงค์สอดคลอ้ง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอด 
คล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดําเนิน 
งานต้องสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 จํานวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับ
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสําเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอก เวลาได้ 

(3)  

5.4 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การ
ต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําท่ีไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  



 
ประเด็นการ
พิจารณา 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

 

5.5 เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องต่อเนื่อง
กับระยะเวลาปี(3) 

การกําหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินดําเนินการต่อเนื่องสามปี เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้ัง เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost)  
เวลา(Time) 

(3)  

5.6 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy)  2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  3) ความประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ความยุติธรรม(Equity) 
และ  5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4)  

5.7 มีการประมาณ
การราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(5)  

5.8 มีงบประมาณ
ท่ีผ่านมา 3 ปี 
ย้อนหลัง ตามความ
เป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3  ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
เดียวกันกับโครงการท่ีต้ังข้ึนเพ่ือการพัฒนาในอนาคตท่ีกําหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3)  

5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดทําไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมท้ัง 3 ปี ทุกโครงการ (5)  

5.10 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance  Indicator : KPI) ท่ีสามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ 

(5)  

5.11 ตัวชี้วัด(KPI) 
วัดได้ถูกต้องตาม
หลักของการจัดทํา
โครงการ 

ตัวชี้วัด(KPI) ท่ีกําหนดเกิดจากวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับกําหนดการวัด 
อันเป็นเคร่ืองมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ 
จํานวน  เป็นต้น 

(4)  

5.12 ผลท่ีคาดวา่
จะได้รับ สอดคล้อง
กับโครงการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเกิดข้ึนจากวัตถุประสงค์ท่ีตอบผลว่าดําเนินการได้ตามโครงการ 
ผลเกิดข้ึนตามชื่อของโครงการท่ีต้ังไว้ 

(5)  

5.13 ผลท่ีคาดวา่
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากดําเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค ์

(5)  

5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ       
แบบ ยท. 03 และ  
แบบ ยท. 04 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ ผ. 01 จะต้อง
ถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(3)  

 รวมคะแนน 100  
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

                                                  คณะที่ปรึกษา 
1.  ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2. นายสิทธิกูล  ภูคําวงศ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3. นางวัชราภรณ์  ผ่องใส   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4. นายวัฒนา  ช่างเหลา   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
5.  นางพัฒนาวดี  จันทร์นวล  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
6.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
7.  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจนัทร์           รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
8.  นายประสทิธ์ิ  อุดมธนะธีระ              รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

 1. นายอดุลย์   คามดิษฐ์         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ประธานกรรมการ 
 2. นายสมาส  นามพิกุล         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น        กรรมการ 
 3. นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 

4. นายธนโชติ  กองอนันตระกูล  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                 กรรมการ 
      5. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์            ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น                    กรรมการ 
         6. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น              กรรมการ 

7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น                      กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 

        9. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ 
10. นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ           กรรมการ/เลขานุการ 
 

คณะทํางาน 
1. นายประเสริฐ  ชมนาวัง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ             คณะทํางาน 

          2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา       นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชํานาญการ             คณะทํางาน 
 3. นายอภิเดช สุระมณี           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ             คณะทํางาน 
 4.  นายพงศ์พีระ  ศรีบุญเรือง     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                       คณะทํางาน 
          5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย             ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์            คณะทํางาน 
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