


 
คํานํา 

 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548   แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   หมวด 6  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตลอดจนรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว 
                การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญ   เน่ืองจากการนําแผนพัฒนาไปสู่การ 
ปฏิบัติต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคญัสําหรับผู้บรหิารท้องถิ่นหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
ที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค  ความสําเร็จและความล้มเหลว 
ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการวัดผลการดําเนินงานว่า   สามารถปฏิบัติงานได้ตรง 
ตามเป้าหมายและวัตถปุระสงค์ของการพัฒนาหรือไม่  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง   แก้ไขการพัฒนาต่อไป 

     ดังน้ัน  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายกําหนดและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2)  รอบ
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็น
ที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ  คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนาท้องถิ่น ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  และประชาชนได้รับประโยชน์    
มีความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

กันยายน  2560  
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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 2 รอบ
เดือนตุลาคม 2560) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสรุปดังน้ี 

        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใต้แผน
ดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ตามแผนดําเนินงานที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี 
(พ.ศ.2560-2562)  รวมโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2560 จํานวน 831 โครงการ งบประมาณ
ตามแผนฯ 2,152,946,100 บาท และโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560   
จํานวน  652  โครงการ งบประมาณ 1,929,261,000  บาท   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (ครั้งที่ 2  ระหว่างเดือนเมษายน–กันยายน 2560)  ตามกรอบ วิธีการและแนวทางที่คณะกรรมการ
กําหนดฯ  ซึ่งได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือรายงานผลฯ เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2560 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สรุปผลดังน้ี  

 การติดตามและประเมินผลฯ ดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนดําเนินงานประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการปรากฏในแผนพัฒนา 
3 ปี (พ.ศ.2560-2562) รวมโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาฯ 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  จากการติดตามและประเมินผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ทําการติดตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทั้ง 6  ยุทธศาสตร์  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ในระบบ E- PLAN) และรายไตรมาส รวม 4 
ไตรมาส พบว่า จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 530 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.28  
งบประมาณ 1,770,874,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.79 จํานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ  จํานวน  
122  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 18.71  งบประมาณ  158,387,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.21 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและจํานวนโครงการ เมื่อจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พบว่า โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ รวม 3 ยุทธศาสตร์  
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน ซึ่งจะเป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ประเภทก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซึ่งยังดําเนินงานไม่แล้วเสร็จแต่ได้กันเงินรวมทั้งก่อหน้ีผูกพันแล้ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของชุมชน
โครงการขุดสระนํ้าขนาดเล็กตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   ยุทธศาสตร์
ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งนํ้าไว้อุปโภค 
บริโภค ประเภทขุดลอกลําห้วย  ขุดลอกหนอง  การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า เน่ืองจากเงินรายได้เข้ามา
ช่วงไตรมาส 2 ประกอบเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนํ้ามากจึงทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานได้ระยะเวลาที่กําหนด     

 
/จากการ................. 
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                 จากการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม      
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวม  6 ยุทธศาสตร์  พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก   มีคะแนน  4.31  คิดเป็นร้อยละ 86.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์              
พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีระดับคะแนนสูงเป็นอันดับแรก คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  มีคะแนน 
4.52  คิดเป็นร้อยละ 90.40  รองลงมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  มีคะแนน  4.42         
คิดเป็นร้อยละ 88.40  และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนน  4.41  
คิดเป็นร้อยละ  88.20  ยุทธศาสตร์ที่มีคะแนนตํ่าสุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน มีคะแนน 3.94        
คิดเป็นร้อยละ 78.80 

 

ประเด็นจากการติดตามและประเมินผล 

       ปญัหาและอุปสรรค 

              การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560 มีประเด็นข้อเสนอแนะดังน้ี 

(1)  จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/แบบ
ประเมินประกอบกับการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสําคัญในการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะต้องทําการตรวจสอบและประเมินผลโครงการมากกว่าประชาชนในพ้ืนที่ 

(2) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ทันต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ต้องดูแลทั้งจังหวัด จึงทําให้
ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตาม
แผนดําเนินงานไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด
ไว้ บางครั้งการดําเนินงานอาจไม่ครบตามแผนหรือเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามแผนที่ต้ังไว้  

   (3) งานตรวจติดตามและประเมินผล ต้องกระทําภายใต้เง่ือนไขระยะเวลากําหนดภายหลังการ
ดําเนินงานตามโครงการ  พร้อมทั้งสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ จํานวน 2 ครั้ง ภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี  การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ต้องใช้เวลาพร้อมจัดทํา
เอกสารรายงานการตรวจติดตามให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

    (4)  การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรม แต่ละยุทธศาสตร์กระจายลงในพ้ืนทีจ่ังหวัดขอนแก่น 
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอทําให้การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลเกิดความล่าช้าไปด้วย 

 

       ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(1) ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควร

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดําเนินงาน เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่ดําเนินการรับทราบและเข้าใจเก่ียวกับโครงการน้ันๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของผู้รับเหมาหรือกิจกรรมที่ดําเนินงานอีกทางหน่ึง  

(2) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในแต่ละพ้ืนที่แต่ละแห่ง  ควรให้มีการตรวจสอบคุณภาพของดินลูกรัง
ที่ใช้ในการซ่อมแซมถนน เน่ืองจากบางคร้ังผู้รับเหมาใช้ดินลูกรังที่มีปริมาณของหินลูกรังน้อยกว่าปริมาณดิน เมื่อ
เวลาฝนตกทําให้ถนนดินลูกรังน้ันกลายเป็นดินเหนียวหรือดินเลน ส่งผลให้เกิดปัญหาการสัญจรไม่สะดวก 

 
/(3) องค์การ................. 
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(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดําเนินงาน

ของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทําโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึง  และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ 

(4) โครงการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน เช่น 
การอุดหนุนฯ  ส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข  อุดหนุนกลุ่มอาชีพ  อุดหนุนด้านการศึกษาฯ ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ  องค์กรอ่ืนๆ  ควรเป็นการดําเนินการแบบบูรณาการร่วม  มากกว่าให้เป็นเงินอุดหนุนฯ  ซึ่งหน่วยงานที่รับ
เงินไปจะมีปัญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบไม่ครบถ้วน  จึงทําให้การ
รายงานล่าช้าไปด้วย   

(5) ในด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพ  นอกจากโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนบุคคล
ทั่วไปแล้ว ควรคัดคนที่มีความสนใจเข้ามารวมกลุ่มกัน สร้างคนกลุ่มน้ีให้มีความเข้มแข็งสามารถต่อยอดความคิด   
มีการบริหารจัดการทุกอย่างภายในกลุ่มจะทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถต่อรองกับพ่อค้ากลุ่มธุรกิจข้างนอกได้  

(6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการอื่นถึงการเสนอขอ
โครงการที่เกินศักยภาพเพ่ือบรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการหรือกิจกรรม ความเร่งด่วนให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือ
กิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่จะดําเนินการได้ จะทําให้การบริหารจัดการ
น้ันไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
        ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

          (1)  ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
          (2)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีความน่าเช่ือถือมากที่สุด ควรขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมด้วย เมื่อดําเนินงานตามโครงการ
แล้วเสร็จ ควรดําเนินการเก็บข้อมูลทันที 

          (3) ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันทํา ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะ
เป็นการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

                                    คร้ังที่ 2  รอบเดือนตุลาคม 2560  (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2560)    1 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกดําเนินการภายใต้ข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นกําหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

1.1 ความสาํคญัของการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 การติดตามและประเมินผล เป็นหน้าที่สําคัญอย่างหน่ึงในการดําเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถช้ีถึงผลการดําเนินงานและสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรที่ทําหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาตามแนวทางที่กําหนด
ไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู่ โดยที่ 
“การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการทํางาน หากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกิน
ที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว 
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา การ
ติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส่วน
ต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน เป็นต้น ดังน้ัน การติดตามจึงเป็นขั้นตอนการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดําเนินงานว่า ได้
ปฏิบัติตามท่ีกําหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งน้ี เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจ
สั่งการตามสมควรต่อไป เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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 ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน   
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงานโครงการน้ันๆ เป็นสิ่งหน่ึงที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ
การดําเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่
กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็น
อย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จของแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดู
ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) หรือไม่ เพียงใด  
 ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากน้ี การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เช่ือถือได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
1. เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความ

ต้องการและการแก้ปัญหาของประชาชนได้ 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เพ่ือนําไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนา

ต่อไป 

1.3 ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
1. ทําให้ทราบการดําเนินงานตามแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

ตอบสนองความต้องการ และการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 
2. ทําให้ทราบถึงผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ว่าได้ดําเนินตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   

ที่วางไว้หรือไม่ เพียงใด 
3. ทําให้ทราบถึงผลการทบทวน การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้ม ี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
4.สามารถสร้างเครือข่ายทั้งปัจเจกชนและองค์กร โดยการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กรตาม

หลักธรรมมาภิบาล ตลอดทั้งเทคนิคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

5. ผลของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ จะได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
พัฒนาโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ตลอดทั้งเป็นข้อมูลจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
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บทที่ 2 
 

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 จุดมุ่งหมายสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน คือ การติดตามและประเมินว่า มี
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างใด เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับต่อไปได้ ดังน้ัน การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานใน
แต่ละกลยุทธ์ก่อน เพ่ือนําไปสู่การวัดความสําเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ทั้งน้ี ในขั้นต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะนํามาสู่บทสรุปที่
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง 

2.1 องค์กรที่รบัผดิชอบในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ใหผู้้บริหารท้องถิ่น 
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึงคนทํา

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2.2 ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพ่ือกําหนดกรอบ

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังน้ี 

1.1 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรท่ี

ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ (Effect) 
(6) ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการทํากิจกรรมที่มีต่อกลุม่เป้าหมายที่ได้รับบริการ   
(7) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลท่ีได้รบัรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนําแนวทางท้ังหมดที่กําหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกําหนดแนวทาง ดังน้ี 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรอืการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามประเมินผลได้
ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาและผล
การติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

2.3 แนวทางการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ โดย 

(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ โดยดําเนินการให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และดําเนินการตาม
แนวทางที่กําหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคําอธิบายแนวทางปฏิบัติ 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถนําเอาแบบสําหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังน้ี 

(2.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเป็น
การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ 
(Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดําเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทํางานต่อไป 
เง่ือนไขสําคัญของตัวแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) 
ในการกําหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่าน้ันในการดําเนินการ
ช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

(2.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton 
เป็นแนวคิดที่เช่ือว่า การทําความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และ
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทําความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่
เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้าน
กระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถ
พัฒนา เช่ือมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ได้การนําตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้น
ความสําคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

(2.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับ
การทําแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบน้ีถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับ
การปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง(Intermediate Result ; Irs) ต่างๆ 
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้หรือไม่การกําหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นน้ี ทําให้สามารถ
นําไปพัฒนากลยุทธ์การดําเนินการต่อไปได้รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 
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(2.4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหน่ึงที่ค่อนข้างแพร่หลายในการ
ประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนําเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ 
กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการน้ันๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ 
Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท ( Context) การ
ดําเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและ
ผลกระทบ  

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System ; 
PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัว
แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะนําไปสู่
การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนําไปสู่การพัฒนา
กรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป  

(2.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem -
Solving Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่สําคัญ
อีกวิธีการหน่ึง เน่ืองจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนําความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิด
ประโยชน์ ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน
หรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบ
องค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การนําวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะ
ของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเน้ือหางานเก่ียวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือนําเข้าไปใช้ใน
การประเมินแผนน้ันๆ 

(2.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้
ความสําคัญกับการกระทํา ทั้งในรูปของการกระทําหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการหรือ
แผนงานน้ันๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการน้ันๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่
การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและกําหนดแผนงานของโครงการ 
ตลอดจนรูปแบบการดําเนินการ โดยเริ่มต้ังแต่การกําหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการ
ติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากน้ีผลที่ได้ทั้งจากการ
ติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กําหนดนโยบายอีกด้วย 

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ต้ังใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการดําเนินอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น 
(Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อปัจจัย
ภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กําหนด
ได้ต่อไปว่า ควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากน้ีการประเมินผลกระทบ
ยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
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(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงที่ใช้
ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตาราง
โดยท่ีในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวต้ังจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะกําหนดอัตรา
สําหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้า
ระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 

(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ใช้ในการ
กําหนดว่า ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์กร รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมี
ขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (2) กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
และเป้าหมายย่อย (3) กําหนดแนวทางการเปล่ียนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไป
ได้ (5) กําหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ดําเนินการ 

(2.11) แบบอ่ืนๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

การติดตาม (Monitoring) จะทําให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะ
ใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะทําให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่า การดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดําเนินการในช่วงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้
หรือไม่ แผนการดําเนินงานประจําปีก็จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวช้ีวัด (Indicators) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์
ที่สําคัญ ดังน้ี 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายท่ีกําหนดตามแผนการ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคําถามว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนด
หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 

(1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จํานวนแหล่งนํ้าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กําหนด 

(2)  จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เน่ืองจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึง
จําเป็นต้องมีตัวช้ีวัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดําเนินการไปแล้วทั้ง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์์ เดือน ไตรมาส หรือ
ระยะของโครงการ (Phase) 

(3)  ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man –month) 

(4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ 
เวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกําหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
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2. เกณฑ์ประสทิธภิาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์์ที่ได้กับทรัพยากรท่ีใช้ไปในการดําเนินงาน

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ใน
การดําเนินงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 

(1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ 
ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2)  ผลิตภาพต่อกําลังคน เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวช้ีถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน
การดําเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมและการ
เพ่ิมเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จํานวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จํานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จํานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในการดําเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อย
ละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสทิธผิล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์์เฉพาะด้าน โดยจากผลลัพธ์

จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 
ประการ คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยให้ความสําคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสําเร็จมากน้อยเพียงไร 
และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจํานวนประชากร ความถี่
ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3)  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความ
พึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหน่ึงหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม 

เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบท่ีไม่ได้มุ่งหวัง 
(Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 

(1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการดํารงชีวิต 

(2)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุ่งเร่ืองทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

(3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยให้ความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบธรรมชาติย่ิงขึ้น การปฏิบัติของยวด 
ยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลด
พฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์์ของโครงการสอดคล้อง

กับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจําเป็นต้องมีการประเมินความต้องการท่ี
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคําถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเร่ืองหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้ง
ที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนตาม
ความรุนแรงของปัญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวช้ีวัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนํามาใช้ตลอดช่วงระยะ เวลา
ของการดําเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

(3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คําเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการดําเนิน
โครงการ ซึ่งจะเป็นตัวช้ีความสอดคล้องในการดําเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากร
เป้าหมาย 
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6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเน่ืองมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเน่ืองของ

กิจกรรมว่าจะสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้ นอกจากน้ียังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 
3 ประการ คือ 

(1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ 
จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ 
ปริมาณเงินทุนสํารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวนและขนาดกองทุนดําเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2)  สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการพัฒนา
องค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายใน
กระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการ
ดําเนินโครงการ 

(3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวช้ีวัดความย่ังยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จด้วยดี ทั้งการขยาย
ผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจํานวนประชากรเป้าหมาย การขยายกําลังผลิตของ
โครงการเดิม และการขยายผลในแนวด่ิง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่ว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์์ผลกระทบจาก

การดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค
ความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 

(1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวช้ีวัดความเป็นธรรมโดยให้ความสําคัญทุกกลุ่มย่อย
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งนํ้าแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหา
ตําแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวช้ีวัดที่ให้ความสําคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง
เป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดําเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาท
ระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวช้ีวัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่น
ปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญโ่ครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยคํานึง ถึง
ชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปัจจุบัน 
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8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดําเนินโครงการไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
(1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการ

ดําเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วง
ก่อนทําโครงการเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่
เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้อนุมัติและผู้ดําเนินโครงการ 

(2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบท่ีต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกนํ้าท่วมเสียหายจากอุทกภัย 

(3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
และส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย
โครงสร้างแบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเส่ือมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเช่ือ ความเอ้ือ
อาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเก้ือกูลของชุมชนด้ังเดิม 
 เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวช้ีวัดจะเป็นประ
โยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมาณเป็น
ตัวช้ีวัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 

2.4 ห้วงเวลาในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กําหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจติดตามและประเมินผล พร้อม
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินโครงการ โดยให้ประชาชนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจและ
ประเมินผลโครงการ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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บทที่ 3 
 

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหน่ึงในการดําเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรที่ทําหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามคําสั่ง           
ที่  830/2559  ลงวันที่ 27  เมษายน  2559 และ ตามคําสั่งที่ 1925/2559  ลงวันที่  16  สิงหาคม 2559 
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  ภูนาคพันธ์ุ         โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดขอนแก่น                  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 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้กําหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาความสอดคล้องของ
โครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     
ได้กําหนดไว้และนํามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จัดทําเป็นรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ         
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

3.1  เครื่องมือทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

สําหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะประเมินจากเอกสาร รายงาน แนวทางการสัมภาษณ์
(Interview guide)  เพ่ือสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) และแบบสอบถาม(Questionnaire) ดังน้ี 

(1) แบบทดสอบหรือแบบประเมิน (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
เป็นต้น 
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(2) แบบสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด   คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ   ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลําดับของ
ข้อความ  การดําเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ   ที่เป็นสาระสําคัญที่ต้องการ   การให้ได้
ข้อมูลการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการเชิงคุณภาพ  สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

(2.1)  แนวทางการสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบ
ของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล  เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอ
คําอธิบายเหตุผล  และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ  การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี  สร้างความเช่ือถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

(2.2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลสําคัญ   
(Key informants = K.I) บางคนในหมู่บ้าน เน่ืองจากบุคคลน้ันมีความรู้  ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่า
คนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

(3) แนวทางการสังเกต (Observations guide line) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้
การสังเกต เพ่ือเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง
เอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง  ถ้าสิ่งน้ันสัมผัสได้ก็ต้อง
สัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพน้ันการสังเกตจะกระทําควบคู่กับการจดบันทึก 
หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา  และสัมภาษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน  สามารถนํามาวิเคราะห์หา
ความหมายและอธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

(3.1) แนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล  ชุมชนหรอืหมู่บ้าน มกิีจกรรมร่วมกัน ซึ่งการ
สังเกตแบบมีสว่นร่วมน้ีมีลักษณะเด่น คือ 

-  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียดหรือเข้าร่วมประชุม  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมน้ันให้ครอบคลุมมากทีส่ดุ และชัดเจนมาก

ที่สุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 

(3.2)  แนวทางการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนน้ันๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมน้ันๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
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(4) แบบสํารวจ (surveys guideline) ในที่น้ีหมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
สํารวจ และทิศทางการสํารวจ 

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
ใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2  วิธีการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้กําหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุม เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางและ
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นและโครงการพัฒนา โดยจัดทําแบบการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา ดังน้ี 

- แบบที่ 1 : แบบกาํกบัการจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน (ภาคผนวก ก) เป็นแบบประเมินตนเองใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยจะทําการประเมินหลังจากที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

- แบบที่ 2 : แบบตดิตามผลการดาํเนินงาน (ภาคผนวก ข) เป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบที่ 3 : แบบตดิตามและประเมินผลการดําเนนิโครงการ (ภาคผนวก ค) เป็นแบบประเมิน
ตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของโครงการและมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบที่ 4 : แบบประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ง) เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในแต่ละโครงการ โดยจะทําการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดโครงการ  

- แบบที่ 4/1 : แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม (ภาคผนวก จ) เป็นแบบสํารวจความพึง
พอใจของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นในภาพรวม โดยทําการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสดุปีงบประมาณ 

(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสังเกต การ
สํารวจ การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบ การวัดและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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(4) เมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น        
ต้องทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  เพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ผลเป็นอย่างไร  โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร  และเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้กําหนดไว้ตามแผนหรือไม่  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ต้ังไว้หรือไม่  การประเมินในขั้นตอนน้ีจะทําให้ได้รับ
ทราบข้อมูลเก่ียวกับความสําเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีนํามาเป็นบทเรียน (Lessons 
learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจสําหรับโครงการใหม่ๆ รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการปรับปรุงและแก้ไข
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทที่ 4 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 30 กันยายน  2560) โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการ
ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด ซึ่งปรากฏผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังน้ี 

1.1 การจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

 ประเด็นการประเมิน 
การดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    
1.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน        

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่ี 830/2559 
ลงวันท่ี 27  เมษายน  2559  

2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มี
การประชุมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
เม่ือวันท่ี  30  พฤษภาคม  2559 พฤษภาคม 2559  

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  มีการประชุม  3 คร้ัง ดังนี้ 

คร้ังท่ี 1 : วันท่ี 31  มีนาคม   2560 
คร้ังท่ี 2 : วันท่ี 27  มิถุนายน  2560 
คร้ังท่ี 3 : วันท่ี 31  กรกฎาคม 2560 

4.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ         
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ท่ี 443/2559  ลงวันท่ี 23  กุมภาพันธ์  2559 
และคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ท่ี 442/2559  ลงวันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2559 

5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน        
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) มีการประชุม  3 คร้ัง ดังนี้  
คร้ังท่ี 1 : วันท่ี 31  มีนาคม  2560  
คร้ังท่ี 2 : วันท่ี  27  มิถุนายน  2560 
คร้ังท่ี 3 : วันท่ี  31  กรกฎาคม 2560 

6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคม
ท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
และประชาคมท้องถ่ินได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562) เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน  2559 
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 ประเด็นการประเมิน 
การดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน    
7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของ

ท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีการรวบรวมข้อมูลและ

ปัญหา/ความต้องการสําคัญมาจดัทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน เม่ือคราว
จัดเวทีประชาคมท้องถ่ิน เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน  2559 

8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา              
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  การจัดเวทีประคมท้องถ่ิน ระดับจังหวัด มีการคัดเลือกประชาคม
ท้องถ่ินของแต่ละอําเภอ เป็นตัวแทนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอปัญหา/ความต้องการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT)  
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) รายละเอียดตาม (1) 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนดวิสัยทัศน์ คือ 
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพัฒนาแบบ
บูรณาการ มุ่งม่ันพัฒนาขอนแก่นเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน”  รายละเอียดตาม (3) 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น 

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกําหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนา ท่ีชัดเจน รายละเอียดตาม (4) 

13. มีการกําหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของ   
การพัฒนาท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีการกําหนดเป้าประสงค์
ของ การพัฒนาท้องถ่ิน แสดงไว้ในแบบ ยท.02 

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ        
แนวทางการพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกําหนดยุทธศาสตร์ 6 
ยุทธศาสตร์ 29 แนวทางการพัฒนา รายละเอียดตาม (5) 

15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ดังท่ี
แสดงไว้ในแบบ ยท.01 

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อนุมัติแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562) วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีการจัดทําบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ  ผ.01) 
บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) และบัญชีสรุป
โครงการพัฒนา (แบบ ผ.03) 

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนา ตามแบบประเมินการติดตามและ
ประเมินผล ได้แก่  

(1) แบบกํากับการจดัทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2) แบบติดตามผลการดําเนินงาน 
(3) แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
(4) แบบประเมินความพึงพอใจ 

๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือไม่   มีการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินทุกปี 
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(1) การวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีทรัพยากรบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ มีอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีครบทุกด้าน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. เป็นองค์กรท่ีสามารถกําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการพัฒนา
ท้องถ่ิน และการบริหารจัดการได้อย่างเป็นเอกภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
3. ต้ังอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเป็นประตูสู่อินโดจีนและเป็นเมือง
ศูนย์กลางการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท้ังด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข 
และยังเป็นท่ีต้ังของส่วนราชการท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ ท่ีพร้อมจะให้การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใน
อนาคตต่อไป 
4. เป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดประชาชนโดยตรง สามารถกําหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้อย่างเป็นเอกภาพ 
5. จังหวัดขอนแก่น มีประเพณีผูกเสี่ยว ท่ีเป็นวัฒนธรรมท่ีมีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่น 
6. จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลังงาน
ไฟฟ้า ท่ีสามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการได้ 

 

1. บุคลากรบางสว่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ 
ทักษะ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมท้ัง
ระบบการบริการท่ีมีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2. มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังจังหวัด งบประมาณในการ
พัฒนาจึงกระจายทุกพ้ืนท่ี ทําให้ไม่ 
สามารถดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ท่ีต้องใช้
งบประมาณจํานวนมากได้ 
3. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ด้าน เช่น นักวิจัย นักการศึกษา 
4. นักวิเคราะห์และประเมินผล และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน 

ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจํากัด (Threat : T) 

1. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2549 กําหนดบทบาท ภารกิจ หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินชัดเจนมากข้ึน ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปรับ
ระบบการบริหารงานเพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน 
2. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ต้องมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
3. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาท
ในการจัดบริการสาธารณะของท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 

1. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ด้านการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ และติดตามการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ขอนแก่นประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาลซํ้าซาก เช่น 
ภัยแล้ง น้ําท่วม และเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน        
และป่าไม้  เป็นต้น 
3. ปญัหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อสังคม 
และวัฒนธรรม อาทิ วัยรุ่นรับวัฒนธรรมตะวันตกมาก
เกินไป ทําให้ไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน และมี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) (ต่อ) อุปสรรค / ข้อจํากัด (Threat : T) (ต่อ) 

4. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสู่
ท้องถ่ิน โดยสร้างดุลยภาพระหว่างการกํากับดูแลและความเป็นอิสระ
ของท้องถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ 
ท้องถ่ิน 
5. นโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
6. นโยบายกองทุนพัฒนาสตรี จะสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ 
7.สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีให้เข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

4. การกําหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนา
โดยยึดพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองปกครองสว่นท้องถ่ิน ยังไม่
ชัดเจน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
5. การเพ่ิมของประชากรแฝงท่ีเข้ามาอาศัยในชุมชนเมือง 
และการขยายตัวของตัวเมือง ทําให้เกิดปัญหาสังคมเพ่ิม
มากข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
6. แนวโน้มราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซท่ีสูงข้ึนส่งผล
กระทบต่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน 
7. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ โรค
ไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก คุกคามสุขภาวะของประชาชน 
8. การเปิดประชาคมอาเซียน อาจทําให้มีแรงงานและ   
 ผู้ประกอบการจากต่างชาติ เข้ามาแข่งขันในประเทศมาก
ข้ึน 

 

   4.2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
                   

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

 

(1)วิสัยทศัน์  (Vision) 
     จากการประชุมระดมความคิด สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังน้ี 

“องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ เปน็องค์กรการพฒันาแบบบรูณาการ มุ่งม่ันพฒันาขอนแกน่
เพื่อเปน็ศนูย์กลางการเรยีนรูแ้ละเศรษฐกิจแห่งอาเซียน”   
 
           (2) พันธกิจ (Mission) 
                เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกลา่ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนดพนัธกิจการ 
พัฒนา ดังนี ้
                1. พัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี มีความมั่นคงในการ 
ดํารงชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                2. พัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ และน่าลงทุน 
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               3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และ 
การท่องเที่ยว 
              4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณข์องทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลอย่างย่ังยืน 
             5. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้ดํารงอยู่อย่างย่ังยืน 
             6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน  
 
        ประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา  ประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร ์ 32  แนวทางการ 
พฒันา ดังนี ้
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา 
          1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทกุช่วงวัย 
          1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร 
          1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
          1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเล่น 
กีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 
         1.5 อนุรักษ์ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป 
         1.6 สง่เสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเผยแพร ่     
สู่สังคม 
2. การพฒันาการศกึษา ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา 
         2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให ้
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
         2.2 สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มคีุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
         2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเช่ือมโยงกับภูมิสังคม 
        2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
        2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มคีุณภาพ และพัฒนาไปสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.6 เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การพฒันาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา 
        3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอให้ได้
มาตรฐาน 
        3.2 พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ได้มาตรฐาน สะดวก 
สะอาด และปลอดภัย 
        3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและ
ชุมชน 
        3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
        3.5 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 
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4. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา 
        4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 
        4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
        4.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร 
        4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
        4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายได้และรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา 
         5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ฟ้ืนฟู รักษาป่าและป่าต้นนํ้าลําธาร 
         5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหลง่นํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าให้เพียงพอกับ
การเกษตรอุปโภคและบริโภค 
         5.3 สนับ สนนุ และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
         5.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 
        5.5 เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
        5.6 สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
6. การพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ ีประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา 
        6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
        6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสทิธิภาพโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ 
         6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
         6.4 สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
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4.1  การตดิตามและประเมินผลการดาํเนนิงานขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ ตามแผนยุทธศาสตร ์

(1) จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปีท่ี 1  พ.ศ. 2560 ปีท่ี 2  พ.ศ. 2561 ปีท่ี 3  พ.ศ. 2562 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1        
การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

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 การ
พัฒนาเมืองและชุมชน 

315 261,952,100 
145 

430,368,000 242 512,174,000 702 1,204,494,100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

75 82,263,600 8 44,595,000 8 44,595,000 91 171,453,600 

ยุทธศาสตร์ที่ 5       
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

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 

(2) ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันาและข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา  
ปี 2560 

จํานวน
โครงการตาม
ข้อบัญญัติฯ 
ปี 2560 

จํานวน
โครงการท่ีได้  
แล้วเสร็จ

นําไปปฏิบัติ  

โครงการท่ีท่ีอยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ   

รวมโครงการ 
ท่ีดําเนินการท้ังสิ้น 

 
จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

160 106 106 - 106 16.26 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา 77 49 49 - 49 7.52 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 315 289 189 100 189 28.99 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 45 41 39 2 39 5.98 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

126 111 91 20 91 13.96 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

78 56 56 - 56 8.59 

รวม 831 652 530 122 530 81.28 
 

จากตาราง   พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน  2560  พบว่า จํานวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน
ทั้งสิ้น  652  โครงการ  จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน 530  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.28  
จํานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ  122  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  18.71   



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

                                    คร้ังที่ 2  รอบเดือนตุลาคม 2560  (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2560)    23 
 

4.2    การตดิตามและประเมินผลการดําเนนิโครงการ ตามข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
         พ.ศ. 2560   

                 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวม  6  ยุทธศาสตร์ จากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน  1,217  ราย  ดําเนินการแล้วเสร็จและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประมวลผล(ต้ังแต่เดือนตุลาคม  2559 – 
30 กันยายน  2560 ) แยกประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เป็นรายยุทธศาสตร์มีดังน้ี 

(1) ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพฒันาคณุภาพคนและสังคม  

 
หัวข้อ/รายการ 

ระดับความพึงพอใจ(n=210) 

ค่าเฉล่ีย SD ระดับ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.43  0.667  มาก  

2. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 4.30  0.738  มาก  

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.41  0.777  มาก  

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  4.27  0.735  มาก  

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.47  0.656  มาก  

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.40  0.711  มาก  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา 4.41  0.686  มาก  

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.47  0.677  มาก  

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  4.61  0.568  มากท่ีสุด  

รวม 4.42 0.699 มาก 

       

                จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.42,  S.D. = 
0.699)  (หรือคิดเป็นร้อยละ 88.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นอันดับ
แรก คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.61, S.D. =0.568)  รองลงมา
คือ มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.47, S.D. = 0.656) และการแก้ไขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ( x  = 4.47, S.D. = 0.677) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจ
ตํ่าสุดคือ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( x  =  4.27, S.D. = 0.735)   
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 (2) ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพฒันาดา้นการศกึษา 

 
หัวข้อ/รายการ 

ระดับความพึงพอใจ(n=332) 

ค่าเฉล่ีย SD ระดับ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.27  0.660  มาก  

2. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 4.19  0.721  มาก  

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.29  0.696  มาก  

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  4.21  0.748  มาก  

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.31  0.777  มาก  

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.10  0.834  มาก  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา 4.28  0.747  มาก  

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.19  0.768  มาก  

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  4.37  0.684  มาก  

รวม 4.24 0.743 มาก 

 
                จากตาราง   พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนายุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.24,  S.D. = 0.743) (หรือ
คิดเป็นร้อยละ 84.80 )เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก คือ ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.37, S.D. =0.684)  รองลงมาคือ มีความโปร่งใน
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ( x  =  4.31, S.D. = 0.777)  และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม( x  = 4.29, S.D. = 0.696) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( x  =  4.10, S.D. = 0.834)   
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        (3) ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพฒันาเมืองและชุมชน 

 
หัวข้อ/รายการ 

ระดับความพึงพอใจ(n=90) 

ค่าเฉล่ีย SD ระดับ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.21  0.753  มาก  

2. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 3.96  0.829  มาก  

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.97  0.862  มาก  

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  3.86  0.876  มาก  

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.96  0.942  มาก  

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.81  0.829  มาก  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา 3.90  0.967  มาก  

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.88  0.814  มาก  

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  3.94  0.835  มาก  

รวม 3.94  0.865 มาก 

 
                 จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.94,  S.D. = 0.865)  
(หรือคิดเป็นร้อยละ 78.80 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก คือ การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.24,S.D. =0.753) รองลงมาคือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม( x  = 3.97,  S.D. = 0.862)  และการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม ( x  = 3.97, S.D. = 0.829) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีระดับ
ความพึงพอใจตํ่าสุดคือ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( x  = 3.81, S.D. = 0.829)   
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       (4) ยุทธศาสตรท์ี่ 4   การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

 
หัวข้อ/รายการ 

ระดับความพึงพอใจ(n=306) 

ค่าเฉล่ีย SD ระดับ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.51  0.729  มากท่ีสุด  

2. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 4.27  0.817  มาก  

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.32  0.730  มาก  

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  4.24  0.713  มาก  

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.40  0.718  มาก  

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.30  0.759  มาก  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา 4.24  0.828  มาก  

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.32  0.794  มาก  

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  4.46  0.745  มาก  

รวม 4.34  0.766 มาก 

 

จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.34,  S.D. = 0.766) (หรือคิด
เป็นร้อยละ 86.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.51, S.D. =0.729) รองลงมาคือ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจาการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ( x  =  4.34, S.D. = 0.766)  และมีความโปร่งใสในการดําเนินการ 
( x  = 4.40, S.D. = 0.718) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( x  = 4.24, S.D. = 0.713)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

                                    คร้ังที่ 2  รอบเดือนตุลาคม 2560  (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2560)    27 
 

    (5) ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
หัวข้อ/รายการ 

ระดับความพึงพอใจ(n=117) 

ค่าเฉล่ีย SD ระดับ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.58  0.685  มากท่ีสุด  

2. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 4.45  0.698  มาก  

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.37  0.733  มาก  

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  4.24  0.783  มาก  

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.28  0.733  มาก  

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.35  0.682  มาก  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา 4.32  0.771  มาก  

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.29  0.728  มาก  

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  4.34  0.737  มาก  

รวม 4.41  0.738 มาก 

 
       จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ( x  = 4.41,  S.D. = 0.738) (หรือคิดเป็นร้อยละ 88.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความ      
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เป็นอันดับแรก คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม ( x  = 4.58, S.D. =0.685) รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/
กิจกรรม ( x  =  4.45, S.D. = 0.698)  และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
( x  = 4.37, S.D. = 0.733) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( x  = 4.24, S.D. = 0.783)   
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      (6) ยุทธศาสตรท์ี่  6  การพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ ี

 
หัวข้อ/รายการ 

ระดับความพึงพอใจ(n=102) 

ค่าเฉล่ีย SD ระดับ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.62  0.525  มากท่ีสุด  

2. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 
4.43 

0.543 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.57 0.516 มากท่ีสุด 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  4.27  0.468  มาก  

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.34  0.533  มาก  

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.43  0.533  มาก  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา 4.55  0.554  มากท่ีสุด  

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.54  0.589  มากท่ีสุด  

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  4.43  0.551  มาก  

รวม 4.52  0.534 มากท่ีสุด 

 
                 จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนายุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.52,    
S.D. = 0.534) (หรือคิดเป็นร้อยละ 90.40)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
เป็นอันดับแรก คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม ( x =4.62,              
S.D.=0.525) รองลงมาคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม( x = 4.57,     
S.D.=0.516) และมีส่วนในการร่วมรับประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม( x =4.55, S.D. = 
0.554) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.27,  S.D. = 0.468)   
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4.3 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนนิงานขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
ในภาพรวม ทัง้ 6  ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

               
              การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
ในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ปรากฏดังน้ี 

 

 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ(n=1,217) 

ค่าเฉล่ีย SD ระดับ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.44 0.669 มาก   

2. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 4.27 0.724 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.32 0.719 มาก  

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4.18 0.720 มาก  

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.29 0.726 มาก  

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.23 0.724 มาก  

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา 4.28 0.758 มาก   

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.28 0.728 มาก  

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  4.36 0.686 มาก  

รวม 4.29 0.717 มาก  

 
                 จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกยุทธศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29, S.D. = 
0.717) (หรือคิดเป็นร้อยละ 85.80)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นอันดับ
แรก คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.44, S.D. =0.669) 
รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม( x  =  4.36, S.D. = 0.686) และ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.32, S.D. = 0.719) ตามลําดับ ส่วน
ข้อที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุด แต่ความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมากคือ มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( x  = 4.18,  S.D. = 0.720)   
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4.4  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่  
               
              ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น      
ในภาพรวมทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มี 5 ระดับ ปรากฏดังน้ี   
 

 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ(n=1,217) 

มากท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 45.31 35.80 17.83 0.93 0.11 

2. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 40.53 45.49 12.01 1.57 0.22 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 44.55 41.79 11.77 1.54 0.16 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  36.31 45.36 12.80 2.19 0.16 

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 48.51 38.75 10.16 2.07 0.26 

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 43.65 40.46 13.71 1.68 0.31 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา 45.08 39.68 12.91 1.50 0.64 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 43.65 38.36 16.25 1.26 0.26 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  50.70 35.37 12.38 1.11 0.19 

 
               จากตาราง  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นในภาพรวมทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 50.70  
รองลงมา มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 48.51  และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 45.31  และ มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบตํ่าสุด คิดเป็นร้อยละ 36.31 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       
ครั้งที่ 2  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  2560 – 30 กันยายน  2560) โดยอาศัย
การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การสํารวจตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาที่ได้กําหนดไว้ สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดังน้ี  

5.1  สรปุผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 (1)  การติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนินการครบทั้ง 19 ข้อ 
 (2) การติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้แบบติดตามผลการ
ดําเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
รวมทั้งสิ้น  831  โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,152,946,100 บาท (สองพันหน่ึงร้อยห้าสิบสองล้าน-   
เก้าแสนสี่หมื่นหกพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)  อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
2560  จํานวน  652  โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  1,929,261,000 บาท จํานวนโครงการท่ีดําเนินแล้วเสร็จ  
567  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  86.96  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  
 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 
2560 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดต่างๆ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละโครงการ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้าร่วม
โครงการ เพ่ือประเมินผลโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ
แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
  -ยุทธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพฒันาคณุภาพคนและสงัคม   มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติฯ ทัง้สิ้น  106 โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จทัง้หมด  106 โครงการ จากการประเมินผลโครงการที่
ดําเนินการประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  มีค่าเฉล่ีย  4.42  หรือคิดเป็นร้อยละ  
88.40 
       พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานด้านน้ีอยู่ในอยู่ในระดับมาก คือ ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ลงดําเนินการในพ้ืนที่  เช่นส่งเสริมอาชีพให้กับคน
ตาบอด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดทั้งภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นไว้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไปดําเนินการด้วยความโปร่งใสในแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
และยังเป็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนข้อ
ที่มีระดับความพึงพอใจที่ต้องมีการปรับปรุงคือ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบทุกครั้ง
ในเวปไซด์ขององค์การบริการบริหารส่วนจังหวัด แต่ประชาชนอยู่ตามชุมชน หมู่บ้าน อาจจะเข้าถึงระบบข้อมูลที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
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                 - ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา มีโครงการท่ีได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 
49   โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด  49  โครงการ  จากการประเมินผลโครงการที่ดําเนินการประชาชน
มีความพึงพอใจต่อโครงการที่แล้วเสร็จ มีค่าเฉล่ีย 4.24 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.80 
       พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในต่อผลการดําเนินงานด้านน้ีอยู่ในระดับมาก คือ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการที่นักเรียนทั้งในและนอก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น    ได้รับประโยชน์โดยตรงตลอดทั้งส่งเสริมด้านทักษะ วิชาการ ให้มีการแข่งขันได้ในทุกระดับ
และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับ  การดําเนินงานมีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนหรือนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมเพ่ือนํามาเป็นข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมคร้ังต่อไป  ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจที่ต้องปรับปรุงคือ การดําเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด อาจสืบเน่ืองมาจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  จึงทําให้มีการปรับเปลี่ยน
แผนดําเนินงาน เลื่อน หรือขยายเวลาออกไป แต่ก็ไม่ทําให้การดําเนินงานเกิดความเสียหาย   
                - ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ด้านการพฒันาเมืองและชุมชน  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ 
ทั้งสิ้น  289 โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ  239  โครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินการ  50  โครงการ  จากการ
ประเมินผลโครงการที่ดําเนินการประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการที่แล้วเสร็จ มีคา่เฉล่ีย 3.94  หรือคิดเป็น
ร้อยละ  78.80 
      พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานด้านน้ีอยู่ในระดับมาก  คือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น
ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้าน ชุมชนโดยตรง การดําเนินงานดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการ
ดําเนินงานทุกคร้ัง มีความโปร่งในการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จึงต้องมีการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการ
ก่อสร้างถนน รวมท้ังปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ิมเติม ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจที่ต้องมีการปรับปรุง คือ การ
ดําเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามกําหนดระยะเวลาที่วางไว้ อาจเป็นข้อจํากัดด้านงบประมาณ เงินรายได้เข้ามาไม่
เป็นไปตามแผนฯ  จึงทําให้โครงการต้องเลื่อนระยะเวลาในการดําเนินการ หรือมีการขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีก 
               - ยุทธศาสตรท์ี ่4 ด้านการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน  มีโครงการท่ีได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ 
ทั้งสิ้น  41  โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ  39  โครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินการ  2  โครงการ และได้โอน
งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นโครงการประเภทเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการที่แล้วเสร็จมีค่าเฉลี่ย 4.34  หรือคดิเป็นร้อยละ  86.80 

 พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานด้านน้ีอยู่ในระดับมาก  คือ มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จาการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม เช่นโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด การทําไม้ถูพื้น การแปรรูปอาหาร ฯลฯ ซึ่งประชาชนได้รับ
ประโยชน์ โดยตรงและสามสามารถนําไปต่อยอด ให้กับตนเองและชุมชนได้ และโครงการที่ดําเนินการมีความโปร่งใส
ในการดําเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้ดําเนินการและประชาสัมพันธ์  ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจท่ีต้องมีการปรับปรุงคือ การรายงานผล
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบทุกคร้ังในเวปไซด์ขององค์การบริการบริหารส่วนจังหวัด แต่
ประชาชนอยู่ตามชุมชน หมู่บ้าน อาจจะเข้าถึงระบบข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
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                 - ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  มีโครงการท่ีได้รับ
การอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทัง้สิ้น   111  โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ  91   โครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินการ  
20 โครงการ มีการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการที่แล้วเสร็จ มคี่าเฉล่ีย 4.41 หรือคิดเป็นร้อยละ  88.20 
      พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานด้านน้ีอยู่ในระดับมาก  คือ  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการในด้านพัฒนาปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่ง
นํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค เช่นขุดสระ อ่าง
เก็บนํ้า ขุดลอกลําห้วย ขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน การกําจัดขยะ นํ้าเสียในชุมชุม และการร่วมอนุรักษ์บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนโดยตรง การ
ดําเนินงานดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการดําเนินงานทุกคร้ัง     มี
ความโปร่งในการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในด้านการจัดหาแหล่งนํ้าให้กับประชาชนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและ
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   จึงต้องมีการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการ
จัดหาแหล่งนํ้าไว้อุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนเพ่ิมเติม  ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจที่ต้องมีการปรับปรุงคือ 
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้
ดําเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบทุกครั้งในเวปไซด์ขององค์การบริการบริหารส่วน
จังหวัด แต่ประชาชนอยู่ตามชุมชน หมู่บ้าน อาจจะเข้าถึงระบบข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
                 -ยุทธศาสตรท์ี่ 6  ด้านการพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ี  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติฯ  ทั้งสิ้น  56  โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด  56 โครงการ โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการที่แล้วเสร็จ มคี่าเฉล่ีย  4.46  หรอืคิดเป็นร้อยละ  90.20 
     พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานด้านน้ีอยู่ในระดับมาก  คือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมศักยภาพอย่างต่อเน่ือง  จะเห็นได้จากการท่ีข้าราชการเข้ารับการ
อบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านต่างๆ  ความพร้อมและสามารถในการเรียนรู้  คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง มีการวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทํางานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เช่น คณะกรรมการต่างๆ ต้ังแต่เสนอโครงการ/กิจกรรม ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  มีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการ สามารถให้บริการสาธารณะที่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีการบูรณาการร่วมกันประสานความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้การทํางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในส่วนของการให้บริการ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  รับฟังความคิดเห็นในทุกด้าน ส่วนข้อที่มีระดับ
ความพึงพอใจที่ต้องมีการปรับปรุงคือ ในด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ ไม่ครอบคลุม
และทั่วถึง ซึ่งการดําเนินงานแต่ละครั้งจะประสานผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุม ในการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชาชนอาจจะไม่ได้รับทราบข่าวการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทุกคน   
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5.2   ประเด็นจากการติดตามและประเมินผล 

     5.1 ปญัหาและอุปสรรค 

              การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560   มีประเด็นข้อเสนอแนะดังน้ี 

(1)  จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/แบบ
ประเมินประกอบกับการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสําคัญในการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะต้องทําการตรวจสอบและประเมินผลโครงการมากกว่าประชาชนในพ้ืนที่ 

(2) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ทันต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ต้องดูแลทั้งจังหวัด จึงทําให้
ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตาม
แผนดําเนินงานไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด
ไว้ บางครั้งการดําเนินงานอาจไม่ครบตามแผนหรือเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามแผนที่ต้ังไว้  

   (3) งานตรวจติดตามและประเมินผล ต้องกระทําภายใต้เง่ือนไขระยะเวลากําหนดภายหลังการ
ดําเนินงานตามโครงการ  พร้อมทั้งสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ จํานวน 2 ครั้ง ภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี  การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ต้องใช้เวลาพร้อมจัดทํา
เอกสารรายงานการตรวจติดตามให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

    (4)  การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรม แต่ละยุทธศาสตร์กระจายลงในพ้ืนทีจ่ังหวัดขอนแก่น 
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอทําให้การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลเกิดความล่าช้าไปด้วย 

 

      5.2  ข้อเสนอแนะที่ไดจ้ากผลการตดิตามและประเมินผล 
(1) ในการดํา เ นินงานโครงการหรือ กิจกรรมต่างๆ  องค์การบริหารส่วนจั งหวัดขอนแก่น                 

ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดําเนินงาน 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ดําเนินการรับทราบและเข้าใจเก่ียวกับโครงการน้ันๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานของผู้รับเหมาหรือกิจกรรมที่ดําเนินงานอีกทางหน่ึง  

(2) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในแต่ละพ้ืนที่แต่ละแห่ง  ควรให้มีการตรวจสอบคุณภาพของดินลูกรัง
ที่ใช้ในการซ่อมแซมถนน เน่ืองจากบางคร้ังผู้รับเหมาใช้ดินลูกรังที่มีปริมาณของหินลูกรังน้อยกว่าปริมาณดิน เมื่อ
เวลาฝนตกทําให้ถนนดินลูกรังน้ันกลายเป็นดินเหนียวหรือดินเลน ส่งผลให้เกิดปัญหาการสัญจรไม่สะดวก 

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทําโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึง  และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ 

(4) โครงการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน เช่น 
การอุดหนุนฯ  ส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข  อุดหนุนกลุ่มอาชีพ  อุดหนุนด้านการศึกษาฯ ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ  องค์กรอ่ืนๆ  ควรเป็นการดําเนินการแบบบูรณาการร่วม  มากกว่าให้เป็นเงินอุดหนุนฯ  ซึ่งหน่วยงานที่รับ
เงินไปจะมีปัญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบไม่ครบถ้วน  จึงทําให้การ
รายงานล่าช้าไปด้วย   
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(5) เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (www.kkpao.go.th) มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจ
งานของแต่ละส่วนราชการ รวมท้ังภารกิจของผู้บริหาร มีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนอ่ืนๆ  ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล 

(6) ในด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพ  นอกจากโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนบุคคล
ทั่วไปแล้ว ควรคัดคนที่มีความสนใจเข้ามารวมกลุ่มกัน สร้างคนกลุ่มน้ีให้มีความเข้มแข็งสามารถต่อยอดความคิด   
มีการบริหารจัดการทุกอย่างภายในกลุ่มจะทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถต่อรองกับพ่อค้ากลุ่มธุรกิจข้างนอกได้  

(7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการอ่ืนถึงการเสนอขอ
โครงการที่เกินศักยภาพเพ่ือบรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการหรือกิจกรรม ความเร่งด่วนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือ
กิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่จะดําเนินการได้ จะทําให้การบริหารจัดการ
น้ันไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
        5.3  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

          (1)  ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
          (2)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีความน่าเช่ือถือมากที่สุด ควรขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมด้วย เมื่อดําเนินงานตามโครงการ
แล้วเสร็จ ควรดําเนินการเก็บข้อมูลทันที 

          (3) ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันทํา ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะ
เป็นการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 
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แบบที่ 1  แบบกํากบัการจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

คําชีแ้จง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  โดยจะทําการติดตามและประเมนิผล หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ……….…องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ..……….………………….……….. 
2. วัน/เดือน/ปทีีต่ดิตามและประเมินผล ……….…………….………..…….………… .… ปีงบประมาณ พ.ศ. …………….……… 
 
 

 ประเด็นการประเมิน 
การดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    
1.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
   

2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ    
4.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
   

6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณา
ร่างแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   

ส่วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน    
7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทํา

ฐานข้อมูล 
   

8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   

9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน    
13. มีการกําหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของการพัฒนาท้องถ่ิน    
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
   

๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือไม่    
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แบบที่ 2  แบบตดิตามผลการดําเนนิงาน 
 

คําชีแ้จง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน …………องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น...................................................…… 

2. รายงานผลการดาํเนินงาน 
  ไตรมาสที ่1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    ไตรมาสที ่2 (มกราคม – มีนาคม)  
  ไตรมาสที ่3  (เมษายน – มถิุนายน)    ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่ 2 ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันา 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 3 ป ี(พ.ศ. ………….………………….………) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปีท่ี 1  พ.ศ. ………….…… ปีท่ี 2  พ.ศ. ………….…… ปีท่ี 3  พ.ศ. ………….…… รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
พัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

        

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
พัฒนาการศึกษา 

        

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาเมืองและชุมชน 

        

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

        

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีดี 

        

รวม         
 

ผลการตดิตามและประเมินผล 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

.............................................................................................................................................................................................................. 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
โครงการท่ีปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนา  
(ปี พ.ศ. …..……) 

โครงการท่ี
อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติฯ 

โครงการท่ีได้
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

(นําไปปฏิบัติ) 

โครงการท่ี
ดําเนินการตาม
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

รวมโครงการท่ี
ดําเนินการท้ังสิ้น 

 
จํานวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา       
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

      

รวม       
 

ผลการตดิตามและประเมินผล 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

ส่วนที่ 3  ผลการดาํเนินงานตามโครงการที่ไดร้บัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
5. โครงการทีไ่ด้รบัเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี ………….……… 
 

ลําดั
บท่ี 

ประเภทรายจ่าย / โครงการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว 

1       
2       
3       
4       

รวม 
     

 

ผลการตดิตามและประเมินผล 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
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แบบที่ 3  แบบตดิตามและประเมินผลการดาํเนินโครงการ 
 

คําชีแ้จง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจําปี และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ……………….…องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น..........……….…………….……………… 

2. วัน/เดือน/ปทีีต่ดิตามและประเมินผล ……….…………….…………………..….…………ปงีบประมาณ พ.ศ. …………….……… 

ส่วนที่ 2  ผลการดาํเนินงานตามข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปี  
3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ไดป้ฏบิตัติามข้อบญัญตัิ
งบประมาณฯ 

ท่ี ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ได้รับ
จัดสรร 

เบิกจ่าย 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม      

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา      

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน      

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน      

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี      

รวมทั้งสิ้น  ……….……  รายการ 
     

ผลการตดิตามและประเมินผล 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 
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แบบที่ 4  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

คําชีแ้จง  แบบที่ 4 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลสิ้นสดุการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 

 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    ชาย     หญิง 

2. อายุ    ตํ่ากว่า 20 ปี    20-30 ปี      31-40 ปี 

 41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี     ไม่จบการศึกษา 

4. อาชีพหลัก    รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

 รับจ้าง     นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

 อ่ืน ๆ (ระบุ )........................................................................... 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิโครงการขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามโครงการ ……….…………….……………………….…………….…………….………………  

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 
(ค่าเฉลี่ย) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 

ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการดําเนินโครงการ  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบที่ 4/1  แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 
 

คําชีแ้จง  แบบที่ 4/1 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลสิ้นสดุปีงบประมาณ 

 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    ชาย     หญิง 

2. อายุ    ตํ่ากว่า 20 ปี    20-30 ปี      31-40 ปี 

 41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี     ไม่จบการศึกษา 

4. อาชีพหลัก    รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

 รับจ้าง     นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

 อ่ืน ๆ (ระบุ )........................................................................... 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตรข์ององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

2.1  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานใน ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 : ด้านการพฒันา
คณุภาพคน และสังคม 

 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(ค่าเฉลี่ย) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการดําเนินโครงการ  

....................................................................................................................................................................................................... 
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2.2  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานใน ยุทธศาสตร์การพฒันาที่ 2 : ด้านการพฒันาการศึกษา  
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(ค่าเฉลี่ย) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ  

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการดําเนินโครงการ  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

2.3  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานใน ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 3 : ด้านการพฒันาเมือง
และชุมชน   

ความพึงพอใจ คะแนน 
(ค่าเฉลี่ย) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ  

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการดําเนินโครงการ  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
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2.4  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานใน ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 4 : ด้านการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน 

 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(ค่าเฉลี่ย) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ  

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการดําเนินโครงการ  

....................................................................................................................................................................................................... 
2.5  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานใน ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 : ด้านการบรหิาร

จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(ค่าเฉลี่ย) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการดําเนินโครงการ  

....................................................................................................................................................................................................... 
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2.6  ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานใน ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 : ด้านการพฒันา
ระบบบริหารจัดการทีด่ ี

 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(ค่าเฉลี่ย) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการดําเนินโครงการ  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่  3 ประเมินความพงึพอใจต่อการดาํเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ในภาพรวม 
 
คําชีแ้จง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 

ท่านมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เช่น การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนต่าง ๆ การทาํงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  มากน้อยเพียงใด 

 

ความพึงพอใจ พอใจ 
มากที่สุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปาน
กลาง 

พอใจ 
น้อย 

ไม่พอใจ 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม      
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม      
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      

 
ข้อเสนอแนะ  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
 
                               ขอขอบพระคณุในความกรณุาที่ใหค้วามร่วมมือเปน็อย่างด ี
                                   คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาฯ 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่าย นักเรียน นักศึกษาต้านภัยอาชญากรรมยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดการแข่งขันว่ายนํ้า “อบจ.ขอนแก่นคพั ครั้งที่ 3” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

เปิดบ้านวิชาการ ชมรมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนักเรียน อบจ.ขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เช็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการทําวิจัยในช้ันเรียน ครูกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรมนําชีวิต 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลูกรัง และท่อเหลี่ยมคสล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ“การเพาะเห็ด”ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ“การทําไม้ถูพ้ืนด้วยเศษผ้า” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ฝายหินทิ้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 2/2560 
กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการตรวจติดตามฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
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  วิริยปิยะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
6.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
7.  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจนัทร์        รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
8.  นายประสทิธ์ิ  อุดมธนะธีระ         รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

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

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

7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น                   กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ      ผูท้รงคุณวุฒิ          กรรมการ 

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

คณะทาํงาน 
 

1. นายประเสริฐ  ชมนาวัง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ   คณะทํางาน 
          2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  คณะทํางาน 
 3. นายอภิเดช สุระมณี           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  คณะทํางาน 
 4. นายพงศ์พีระ  ศรีบุญเรือง     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ       คณะทํางาน 
          5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย           ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  คณะทํางาน 
          

 
 




