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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองแผนและงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ  ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว  
จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  2560  เพ่ือทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ว่าเป็นไปตามแผนวัตถุประสงค์ที่กําหนดพบว่า 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะกรรมการตรวจติดตามได้กําหนด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามได้
ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามโครงการตรวจติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 2560  กองแผนและงบประมาณได้ ออกแบบสอบถามเป็น 3  ส่วน ดังน้ี   

   ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  168  คน (1) เพศ 
ชาย  จํานวน  83  คน คิดเป็นร้อยละ  49.40  เพศ หญิง  จํานวน  85  คน  คิดเป็นร้อยละ  50.60  (2) ช่วงอายุ  
ตํ่ากว่า 20 ปี  จํานวน 28  คน คิดเป็นร้อยละ  16.66 ช่วงอายุ 21-30  ปี จํานวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.81  
ช่วงอายุ 31-40 ปี  จํานวน  42  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.00  ช่วงอายุ 41-50 จํานวน  25 คน  คิดเป็นร้อยละ 
14.88  ช่วงอายุ  51-60  ปี จํานวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.31  ช่วงอายุ  61  ปีขึ้นไป  จํานวน  14 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.33   (3) ระดับการศึกษา  ระดับประถมการศึกษา  จํานวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.47  ระดับ
มัธยมต้น  จํานวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.57  ระดับมัธยมปลาย/เทียบเท่า  จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ  
22.02  ระดับ ปวส./อนุปริญญา จํานวน 25  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.88  ระดับปริญญาตรี จํานวน 28  คน คิด
เป็นร้อยละ  16.66  ระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  2.38 (4)  อาชีพหลัก  อาชีพเกษตรกร  
จํานวน  68  คน คิดเป็นร้อยละ 40.47  อาชีพ รับจ้าง  จํานวน  34 คน คิดเป็นร้อยละ  20.23  อาชีพ ค้าขาย  
จํานวน  18  คิดเป็นร้อยละ  10.71  อาชีพธุรกิจส่วนตัว  จํานวน 13  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.73  อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.78  อาชีพพนักงานเอกชน  จํานวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.35  
อาชีพข้าราชการ  จํานวน  7  คิดเป็นร้อยละ  4.16  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  จํานวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ  
9.52  (5) ภูมิลําเนานักท่องเที่ยว  ในจังหวัดขอนแก่น  จํานวน  140  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.33  จังหวัดอ่ืน  
จํานวน  27  คิดเป็นร้อยละ  16.07  (6)  ท่านรู้จักหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  รู้จัก อบจ.
ขอนแก่น จํานวน 157  คน คิดเป็นร้อยละ  93.45  ไม่รู้จัก อบจ.ขอนแก่น  จํานวน 11  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.54  
(7)  ท่านรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  ที่ใดบ้าง  หมู่บ้านงูจงอาง  จํานวน  138  คน คิดเป็นร้อยละ 
82.14  หมู่บ้านเต่า  จํานวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.26  (8) ท่านเคยได้ไปเท่ียวสถานที่ใดบ้างในจังหวัด
ขอนแก่น  หมู่บ้านงูจงอาง  จํานวน  72  คน คิดเป็นร้อยละ 42.85  หมู่บ้านเต่า  จํานวน  95  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  56.54             

ส่วนที่ 2  ให้ท่านประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  จังหวัดขอนแก่น  
(ระดับความพึงพอใจ) รวม  10 ข้อ  กําหนดความพึงพอใจ ไว้  5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด  โดยผลจากการติดตามฯ  พบว่ารวม  10 ข้อ  กําหนดความพึงพอใจ ไว้  5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  โดยผลจากการติดตามฯ  พบว่า  หัวข้อที่ 1.เอกสารแนะนําสถานที่ท่องเท่ียว ใน
จังหวัดขอนแก่น ระดับความพึงพอใจ  ที่ระดับ  มาก  ค่าเฉลี่ย  3.87   หัวข้อที่ 2. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภายในแหล่งท่องเท่ียวที่แสดงในแต่ละวัน  ระดับความพึงพอใจ  ที่ระดับ ปานกลาง  ค่าเฉล่ีย  3.30  



  
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557   
 

หัวข้อที่ 3.  การจัดลําดับกิจกรรมการแสดงมีความเหมาะสมมาน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจ  ที่ระดับ ปาน
กลาง  ค่าเฉล่ีย  3.44  หัวข้อที่ 4. ระบบความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว มีความพร้อมมีการจัดระเบียบภายใน
แหล่งท่องเที่ยวอยู่ตลอด  ระดับความพึงพอใจ  ที่ระดับ ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย  3.31  หัวข้อที่ 5.ระบบเคร่ืองเสี่ยง
แสง สี ภายใน แหล่งท่องเที่ยว ระดับความพึงพอใจ  ที่ระดับ ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย  3.23 หัวข้อที่ 6.การต้อนรับ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในแหล่งท่องเที่ยว ระดับความพึงพอใจ  ที่ระดับ ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย  3.18  
หัวข้อที่ 7. ผู้นําเที่ยวสามารถแนะนํา สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ระดับ
ความพึงพอใจ  ที่ระดับ ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย  3.30 หัวข้อที่ 8. แหล่งท่องเท่ียวมีการจัดระเบียบร้านค้าบริเวณ
ภายในภายนอกสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจ  ที่ระดับ ปานกลาง  ค่าเฉล่ีย  
3.34  หัวข้อที่ 9. ในการจัดงานกิจกรรมเทศการงานไหมนานาชาติแต่ละคร้ังกิจกรรมแสดงโชว์แหล่งท่องเที่ยว
หมู่บ้านงู หมู่บ้านเต่า  ทําให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดขอนแก่น ระดับความพึงพอใจ  ที่ระดับ 
มาก  ค่าเฉลี่ย  3.57 หัวข้อที่ 10. ความประทับใจความสุขที่ได้รับจากการท่องเที่ยวสถานที่สําคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ระดับความพึงพอใจ  ที่ระดับ มาก  ค่าเฉล่ีย  3.62    

ส่วนที่ 3  ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นของชุมชน  
1. อย่าให้ปรับปรุงลานจอดรถและถนนทางเข้า  
2. อยากให้ปรบัปรุงเรื่องถนนและลานจอดรถ  
3. อยากให้ทําถนนทางเข้าและลานจอดรถ  
4. อยากให้ปรบัปรุงการแต่งตัวมีบัตรจะได้รู้ว่าคนไหนนักเที่ยว คนไหนพนักงานที่แหล่งท่องเที่ยว  
5. อยากให้ปรบัปรุงถนนทางเข้าชมรมงูจงอาง,ลานจอดรถยนต์  
6. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ลาดจอดรถสําหรับนักท่องเที่ยว  
7. อยากให้ถนนทางข้ามให้ดีที่สุดจะดีมาก  
8. ต้องการให้ปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านงู และพัฒนาสถานท่ีจอดรถยนต์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรรอบๆแหล่งท่องเท่ียว  
9. อยากปรับปรุงลานจอดรถจะได้สะดวกสบาย  
10. อยากให้ปรับปรุงถนนทางเข้าและลานจอดรถ  
11. อยากให้ปรับปรุงเรื่องถนนทางเข้าและป้ายไม่ชัดเจนให้มีมากๆ  
12. อย่าให้ทําถนนทางเข้าและลานจอดรถ เห็นควรจัดมคัคุเทศน์นําพานักท่องเที่ยว  
13. อยากให้มีป้ายมาตลอดทางให้ชัดเจนปรับปรุงลานจอดรถ  
14. อยากให้ปรับปรุงลานจอดรถและถนน  
15. อยากให้ทําถนนและลานจอดรถ  
16. อยากให้ปรับปรุงถนนและลานจอดรถ  
17. อยากปรับปรุงเรื่องถนนและลานจอดรถและป้ายใหญ่ๆเดินทางมาจะได้ไม่หลงทาง  
18. อยากให้ปรับปรุงถนนลานจอดรถและป้ายให้ใหญ ่ 
19. อยากให้ปรับปรุงถนนทางเข้า และ มสีะพานในส่วนเต่า 
20. อยากให้ปรับปรุงเรื่องชุดโชว์และถนนพร้อมลานจอดรถ  
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21. อยากให้ปรับปรุงลานจอดรถและถนนทางเข้า  
22. ปรับปรุงลานจอดรถ  
23. ปรับปรุงลานจอดรถและถนนทางเข้าและป้ายบอกทาง  
24. อยากให้จัดการห้องนํ้าและถนนทางเข้าและลานจอดรถ  
25. อยากให้ปรับปรุงถนนทางเข้าชมรมงูปรับปรุงภูมิทัศน์  
26. ควรติดป้ายขอทางตามถนนทางหลวง มาสู่บ้านงูจงอางให้ชัดเจน  
27. ควรติดป้ายบอกทางตามทางหลวง มาสู่บ้านงูจงอางให้ชัดเจน  
28. อยากให้ปรับปรุงถนนทางเข้าและลานจอดรถอยากให้จัดการมัคคุเทศน์นําเที่ยว  
29. อยากให้ปรับปรุงเรื่องถนนทางเข้าและลานจอดรถปรับปรุงภูมิทัศน์  
30.  ให้ช่วยจัดเวลา บอกนักท่องเท่ียว เวลามาชมดอนเต่า เวลาเช้า 5.00-7.00 น. เวลาเย็น 7.00-19.00 น.เป็นเวลาชมเต่า  

31. ขอให้ทางอบจ.ขอนแก่นเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลแหล่งท่องเทีย่วหมู่บ้านเต่าในด้านงบประมาณปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ในด้านสถานที ่กลุ่มอาชีพ ในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีรายได้ต่อไป  
32. อยากให้ปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยว อาคารสถานที่ กลุ่มอาชีพต่างๆ  
33. อยากให้หน่วยงานต่างๆมาช่วย แนะนําในเรื่องของการวางระบบการท่องเที่ยวในสวนเต่า เพ่ือที่ชุมชนจะได้มี
รายได้จากแหล่งท่องเที่ยว ขอป้ายคําขวัญหมู่บ้านเต่า(ทําป้ายใหม่)  
34. อยากให้องค์การท่องเที่ยวเข้ามาดูแลจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนต่ืนตัวอยู่เสมอๆ  
 

เกณฑ์การแปลคา่ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลคา่ 

4.51-5.00 มากที่สุด 

3.51-4.50 มาก 

2.51-3.50 ปานกลาง 

1.51-2.50 น้อย 

1.00-1.50 น้อยที่สุด 

  

 



 
 - ก - 

 
  คํานํา 

   

  เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล โครงการตรวจติดตามและประเมินผลความ
คุ้มค่าบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พ .ศ . 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลภายใต้การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่กําหนดเอาไว้ เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด  โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนยึดผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นสําคัญ การติดตามประเมินผลดังกล่าวได้เสร็จสิ้น
แล้ว 
  ในการน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 
ได้กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พ.ศ. 
2560   เพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการท่ีนําไปปฏิบัติ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้ สามารถนําไปเป็นข้อมูลและแนวทางใน
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ในจังหวัดขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และเป็นเครื่องมือ
สําหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะนําไปใช้ในการ
บริหารงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยส่วนรวมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

            ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 
กองแผนและงบประมาณ 
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บทที่ 1 
 
 

บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 บัญญัติ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการดําเนินกิจการภายในเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัด และพระราช
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 17  บัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง เพ่ือเป็นกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาให้บรรลุไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการในอนาคต  และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา 
283  กําหนดให้ ท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล  การเงินและการคลัง มีอํานาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศโดยส่วนรวม   

          ทั้งน้ีในการปฏิบัติงานหรือดําเนินโครงการต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายและยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้แล้วน้ัน  จะเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพหรือมีความคุ้มค่า
อย่างแท้จริงน้ัน  ซึ่งเป็นวิธีการอย่างหน่ึงที่จะทําให้ทราบว่า ท้องถิ่นประสบความสําเร็จหรือไม่ จะต้องดําเนินการ
ติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผลโครงการ  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโครงการมักจะเริ่มต้นจากปัญหา
หรือความต้องการอย่างใด อย่างหน่ึง หรือหลายๆ อย่างรวมกัน และเมื่อสิ้นโครงการแล้วสภาพปัญหาน้ันควรจะ
เบาบางหรือหมดสิ้นไปตามเป้าหมายของโครงการ  ฉะน้ัน กระทรวงมหาดไทยจึงได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งให้มีการตรวจติดตามและประเมินผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่กําหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว     
จึงจําเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานง่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่กําหนดไว้หรือไม่  และหากเกิดปัญหาและอุปสรรค จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที  

        ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ทําการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตรวจ
ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยว  แก่ผู้นําท้องถิ่น  นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างประเทศ  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสามัคคีในชุมชน  และสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์ วงจร
ชีวิตของสัตว์เลี้ยงในชุมชนให้คงอยู่สืบไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือต้องการติดตามและประเมินผลโครงการว่าคุ้มค่า  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้   
กําหนดไว้หรือไม่ 

        2. เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเท่ียว  ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น ในการ
พัฒนาครั้งต่อไป 
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ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
       ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการเฉพาะ  
      1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับประโยชน์หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
      2. ขอบเขตเชิงพ้ืนที่  โดยครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ทั้งหมด  จํานวน  2  อําเภอ   ในเขตจังหวัดขอนแก่น  

ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล  

      3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา  ได้ติดตามและประเมินผลโครงการที่เริ่มดําเนินงานต้ังแต่เดือน  มีนาคม  
2560 – เดือน  พฤษภาคม  2560   

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ทําให้ทราบผลการดําเนินงานตามโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณ ทีความประหยัดคุ้มค่าและโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     2. ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานเพ่ือพัฒนา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชน และนักท่องเที่ยว อย่างสมดุลในเชิงการท่องเที่ยวยุคปัจจุบัน 

     3. ผลการติดตามและประเมินผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในการกําหนดหรือปรับปรุงการที่จะดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
มากย่ิงขึ้นต่อไป 

 
 

 นิยามศพัท์เฉพาะ 
     1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล 

เทศบาล  กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษาน้ี หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  

     2. โครงการตามข้อบัญญัติ  หมายถึง  โครงการที่ผ่านคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นพิจารณา และผ่านสภาท้องถิ่น ประกาศเป็นข้อบัญญัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  น้ีเท่าน้ัน 

     3. การมีส่วนร่วม  หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชากรในการบริหารจัดการโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ต้ังแต่การเสนอโครงการ การแสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์โครงการ             
การประเมินผลโครงการ รวมท้ังร่วมรับประโยชน์จากโครงการ   

     4. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ตามทัศนคติ   ความคิดเห็น  ความรู้สึกนึกคิดของ
ประชากรที่ได้จากแบบสอบถามท่ีทําการประเมินผลน้ี   

    5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม
เครื่องมือ ที่นํามาประมวลผลครั้งน้ีเท่าน้ัน 

    6. แผนการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงในเขต
จังหวัดขอนแก่น เท่าน้ัน 

 
 
 



บทที่ 1  บทนํา 
 

   รายงานผลโครงการตรวจติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น  ปี 2560                       หน้า 3 
       
 

              7. การติดตาม หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจ
แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การดําเนินงานน้ัน ได้รับ
ทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ ได้ปฏิบัติงาน ตามแผนงานที่กําหนดหรือไม่ ได้ผลตรงตามท่ี กําหนดหรือไม่ 
    8.  การประเมินผล  หมายถึง  การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/ โครงการ ตลอดจนการ
พิจารณาผลสัมฤทธ์ิของ แผนงาน/โครงการน้ัน ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นจึง
เป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 
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   บทท่ี 2 

 
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
ในการติดตามและประเมินผล  โครงการตรวจติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ศึกษาจากเอกสาร พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ 
ข้อกําหนด ระเบียบการบริหารราชการที่เก่ียวข้องซึ่งมีเน้ือหาที่สําคัญ  ดังน้ี 

 1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1.1  ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1.2  อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
1.3  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
1.4  โครงสร้างและอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
1.5  การคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2.2  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
2.3  ประเด็นหลักการพัฒนาจากนโยบายนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2.4  การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                    2.5   การติดตามประเมินผล 
  2.6  เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 
 
   1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

                1.1  ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พุทธศักราช  

2476 พระราชบัญญัติน้ีมี  2 ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1 ว่าด้วยเร่ืองเทศบาล  และส่วนที่  2 ว่าด้วยเร่ืองสภาจังหวัด การ
จัดต้ังสภาจังหวัดในครั้งแรกน้ีได้กําหนดให้ประชาชนเลือกต้ังผู้แทนของตนเข้ามาเป็นสมาชิกโดยให้สมาชิกสภา
จังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมา ปี พ.ศ.2481 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 
2481  เพ่ือแยกกฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัดโดยเฉพาะ  โดยแยกออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2476   ต่อมาในปี พ.ศ.  2498  จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายข้ึนมาใหม่  คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ทําหน้าที่เป็นฝ่าย
บริหาร  และกําหนดให้สภาจังหวัดซึ่งประชาชนเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาจังหวัดเป็นสภา
นิติบัญญัติ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และนอกจากน้ันยังมีอํานาจหน้าที่สอบถามการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดด้วย  บทบาทหน้าที่ที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือการ
พัฒนาท้องถิ่น   
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ต่อมา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุงบทบาท  อํานาจหน้าที่และโครงสร้าง
การบริหารงานใหม่จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่คือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  
และในปี  พ.ศ. 2542  ก็มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกคร้ังจนถึงปัจจุบัน 
       1.2  อํานาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2546 บทบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือ 
  ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ดังต่อไปนี้  
  1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
  2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
  7) คุ้มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  8)  ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 9) จัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทํา  ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   
 10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปฏิบัติได้  ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542   บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีดังนี้ 
  ม.17ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี                                                                                                           
       1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรกํีาหนด 
  2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  5) การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  6) การจัดการศึกษา 
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  7) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 
  8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  10)  การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
  11) การกําจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลรวม 
  12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
  13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
  14)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  15)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน  และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล
อ่ืน หรือจากสหการ 
  16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
  18) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  19) การจัดใหม้ีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  20)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  และหอจดหมายเหตุ 
  21) การขนส่งมวลชน  และการวิศวกรรมจราจร 
  22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  23) จัดใหม้ีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

24) จัดทํากิจกรรมใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต 
และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการ  หรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทํา  ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา ท้องถิ่น 
  26) การให้บรกิารแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
   27) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   สตรี    คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
   28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี   หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็น 
อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันที่ 13 สิงหาคม  
2546  เรื่อง กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้
กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ไว้ดังน้ี 
       ข้อ  1  ลักษณะของการดําเนนิงานของ  อบจ. ในการใหบ้ริการสาธารณะในเขตจังหวัด 

(1) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ่ืนในเขต 
จังหวัด 

(2) เป็นการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
จังหวัดที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดําเนินงานที่ อปท. อ่ืนในจังหวัด
สามารถดําเนินการได้เอง 
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(3) เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มคีวามคาบเก่ียวต่อเน่ืองหรือมีผู้ได้รับ 
ประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึน้ไป 
 
                ข้อ  2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ของ อบจ. ตามข้อ 1 อบจ. ควรจะดําเนินการ
เพื่อให้เป็นไปในลักษณะ ดังน้ีคือ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัดโดยการสร้างและ 
พัฒนาระบบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

(2) การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ หรือมีการเก่ียวเน่ือง 
หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเช่ือมโยงกับแผนงานโครงการที่
ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
และในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ําซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยาย
ศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนและ 
การพาณิชย์กรรมของจังหวัด 

(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างย่ิงการทําหน้า 
ที่เป็นองค์กรหลักในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(6) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เคร่ืองมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

(7) ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมถ่ายโอนที่ อบจ.มีหน้าที่
ต้องทํา 
    ข้อ 3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทําได้แต่เฉพาะกรณีที่
อยู่ในอํานาจของ อบจ.ที่จะต้องดําเนินการเอง แต่ไม่สามารถดําเนินการเองได้ เน่ืองจากเป็นการปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้
เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐน้ัน มีความสามารถที่จะดําเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุน
น้ันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบจ. 
 การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดจะกระทําได้ในกรณีที่เร่งด่วนและจําเป็น
หากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน 
 การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะขอการส่งเสริม
ความสามารถดําเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับ
ผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปดําเนินการแทน 
 
               1.2  อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถ่ิน 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  หมวด 14  มาตราที่ 281-290  ได้กําหนด  
เรื่อง  การปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ท้องถิ่น  มีอิสระในการปกครองตนเอง  เพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดนโยบาย  การปกครองการบริหาร  การบริหาร
บุคคลการเงินและการคลัง และการมีอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ  ดังน้ันการที่จะให้
เจตนารมณ์ของการ    ปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลในทางปฏิบัติและเกิดการพัฒนาการกระจายอํานาจเพ่ิมขึ้นใน
ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองรัฐธรรมนูญกําหนดให้มีกฎหมายกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่บํารุง รักษา
ศิลปะจารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  จัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการจัดการบริการสาธารณะเพ่ือไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยหรือ
เพิกเฉยต่องานด้านสังคม  และคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 14  ที่ว่าด้วย  การปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงเป็นพันธะสัญญารับมอบให้แก่ประชาชน โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 จึงเป็นกลไกทางกฎหมายที่  
เกิดขึ้นเพ่ือการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับน้ีจึงมีความสําคัญ
และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆพระราชบัญญัติ กําหนดแผนฯ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 18  พฤศจิกายน 2542  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่ 116 ตอนที่  114 ก วันที่ 
17  พฤศจิกายน  2542  โดยมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กร
รับผิดชอบการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ   

 
                 บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ  กําหนดให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบลมี
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมงาน
บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสังคม  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน  31  ประการ  และจะเห็นได้ว่า
การจัดระบบบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ   ให้ความสําคัญทั้งในการบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานสังคมควบคู่ไปกับงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ให้ความสําคัญและจัดให้มีขึ้นโดยจะดําเนินการเองหรือจัดให้ผู้อ่ืนดําเนินการก็สามารถทําได้ ทั้งน้ีเพราะเป้าหมาย
ของการพัฒนาท้องถิ่น คือ การพัฒนา "คน" ให้มีคุณภาพและศักยภาพ  ซึ่งสามารถจําแนกอํานาจและหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   

 
               1.3   โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

      โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540 แบ่งออกเป็น  2 ฝ่าย  ดังน้ีคือ 
1. ฝ่ายนิติบัญญัติ  มาจากการเลือกต้ังในท้องถิ่น เรียกว่า “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด”

จากทุกอําเภอรวมกันทําหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือการออกข้อบัญญัติงบประมาณ  การกําหนด
นโยบาย  การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมติของสภา สําหรับ
จํานวนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จะมีได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจํานวนประชากร  ตามทะเบียน
ราษฎร์ปีสุดท้ายที่มีการเลือกต้ัง  คือ  ในจังหวัดที่มีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน  มีได้  24  คน  มีราษฎรต้ังแต่ห้าแสน
คนไม่เกินหน่ึงล้านคน  มีได้  30 คน  มีราษฎรต้ังแต่หน่ึงล้านคนไม่เกินหน่ึงล้านห้าแสนคน  มีได้  36  คนมีราษฎร
ต้ังแต่หน่ึงล้านห้าแสนคนไม่เกินสองล้านคน  มีได้  42 คน  และมีราษฎรต้ังแต่สองล้านคนขึ้นไป  มีได้ 48 คน  ซึ่ง
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 9  โดยจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี 
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2. ฝ่ายบริหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปัจจุบันมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ ประชาชน 
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2546  (เดิมมาจากการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดด้วยกัน ) และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ัง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขึ้นเป็นคณะ
ผู้บริหารสําหรับจํานวนที่จะแต่งต้ังได้น้ันให้ถือจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเกณฑ์ คือ จังหวัด
ใดที่มีสมาชิกย่ีสิบสี่คนหรือ สามสิบคน แต่งต้ังได้ 2 คนจังหวัดใดที่มีสมาชิกสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน แต่งต้ังได้  
3 คน และจังหวัดใดที่มีสมาชิกสี่สิบแปดคน แต่งต้ังได้ 4 คนตามลําดับ ซึ่งได้กําหนดไว้ตาม พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 35 ทั้งน้ี มีหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล เพ่ือความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวม 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีจํานวน  42  คน แบ่งตามเขตเลือกต้ัง โดย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้กําหนดเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ออกเป็น 42 เขต
เลือกต้ัง  ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2555  
จํานวน  26  อําเภอ มีดังน้ี 

1  จํานวนเขตเลือกต้ัง                                                         42  เขต                             
2  จํานวนหมูบ้่าน                                                                     2,285  หมูบ้่าน      
3  จํานวนหน่วยเลือกต้ัง                                              2,661  แห่ง   
4  จํานวนผูม้ีสทิธ์ิเลือกต้ัง                                    1,312,749  คน  
   -จํานวนผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง   736,195   คน                     คิดเป็นร้อยละ  56.08 
        -จํานวนบัตรเสีย                 18,179   บัตร                    คิดเป็นร้อยละ    2.47    
 การเลือกต้ังนายก อบจ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่  8  มกราคม  2555  ใน  26  อําเภอ  มดัีงน้ี  

    -จํานวนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังรวม                             1,325,049  คน 
         -จํานวนผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง  629,008  คน                       คิดเป็นร้อยละ  47.47 
        -จํานวนบัตรเสีย   7,786 บัตร                                   คิดเป็นร้อยละ   1.24      
 

   1.4  โครงสร้างและอัตรากําลังขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
                 โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. 2540  แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย  
ดังน้ี  คือ 
     1. ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากทุกอําเภอและกิ่งอําเภอ
รวมกันจํานวน 42 คน ทําหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือทําการออกข้อบัญญัติงบประมาณ การ
กําหนดนโยบาย การอนุมัติ การจัดทําแผนพัฒนา การกํากับดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมติ
ของสภา  
           2. ฝ่ายบริหาร  มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้ที่
ได้รับการเลือกต้ัง คือ นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้รับการ
เลือกต้ังจากประชาชนโดยตรงตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และฝ่าย
บริหาร 
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ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  คน  เป็นการเลือกต้ังโดยตรงโดยใช้เขต
จังหวัดเป็นเขตเลือกต้ัง และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งต้ังโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน  3  คน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ทําหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ตามลําดับ 

   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน  42  
คน  ประกอบด้วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  2  
คน  และมีคณะกรรมการประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รวม 16  คณะ  ได้แก่ 
             คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  3  คณะ 
    1.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
           2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

3. คณะกรรมการแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
           คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย  13  คณะ                      
1.  คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการประชาชน  

          2.  คณะกรรมการสง่เสริมอาชีพ 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

           4.  คณะกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
          5.  คณะกรรมการกีฬา - การท่องเที่ยว               
           6.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์                
           7.  คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน      
           8.  คณะกรรมการการศึกษา-เทคโนโลยี   

9. คณะกรรมการโยธา - คมนาคม   
10. คณะกรรมการศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. คณะกรรมการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
12. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
13. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
  

โครงสร้างและอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ. 

ประธานสภา  อบจ. 
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ตารางที่  1   แสดงอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

ที่ ส่วนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 

ข้าราช 
การ 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนัก 
งานจ้าง
ผู้เชี่ยว 
ชาญ 

พนักงา
นจ้าง
ตาม

ภารกิจ 

พนักงา
นจ้าง
ท่ัวไป 

รวม 

1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น(รวมผู้บริหาร 4 คน) 

28 5 - 26 26 81 

2 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

7 2 - 2 - 11 

3 กองแผนและงบประมาณ 22 - 1 7 - 29 
4 กองคลัง 26 - - 11 - 37 
5 สํานักการช่าง 63 13 - 34 1 111 
6 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 - 1 94 26 148 
7 กองกิจการขนส่ง 14 1 - 36 17 68 
8 กองพัสดุและทรัพย์สิน  14 - - 5 - 19 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 3 - - 2 - 5 
9 กองการเจ้าหน้าที่ 21 - 1 7 - 29 
10 โรงเรียน 19  โรง 543 22 - 33 15 613 

 รวม 768 43 3 257 85 1,156 
ที่มา :  กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

                      ณ วันที่ 1  พฤศจิกายน  2559   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และอัตรากําลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน  1,156  คน แยกเป็น
ข้าราชการ 768 คน  ลูกจ้างประจํา  43  คน  พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญ 3 คน และพนักงานจ้างตามภารกิจ 257 คน 
และพนักงานจ้างทั่วไป  85  คน  
 
 
 
 
 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กองการ
เจ้าหน้า

ที ่

กอง
กิจการ
ขนส่ง 

สํานัก
การ
ช่าง 

กองพัสดุ
และ

ทรัพย์สิน 

กอง
คลัง 

กองแผน
และ

งบประมาณ 

สํานัก
ปลัดฯ 

สํานัก 
การ

ศึกษาฯ 

กองกิจการ
สภาฯ 
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 ตารางที่  2  แสดงจํานวนครูและนักเรียนของโรงเรียนที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
   

ชื่อโรงเรียน 
ปีที่ถ่ายโอนมา
สังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

ก่อนถ่ายโอน(คน) หลังถ่ายโอน(คน) 
จํานวน

คร ู
จํานวน
นักเรียน จํานวนครู จํานวน

นักเรียน 
1. บ้านหนองเสี้ยว อ.พล ถ่ายโอนปี 2549 2 67 13 451 
2. บ้านคูขาด(สถิตอุปถัมภ์) อ.พล “ 10 256 15 345 
3. เมืองพลพิทยาคม อ.พล “ 93 3,065 135 3,230 
4. ศรีเสมาวิทยาเสริม อ.บ้านฝาง ถ่ายโอนปี 2550 12 288 18 407 
5. พิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง “ 21 422 26 492 
6.  พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อ.นํ้าพอง “ 9 167 14 167 
7.  หนองโนประชาสรรค์ อ.กระนวน “ 19 374 21 293 
8.  พูวัดพิทยาคม อ.อุบลรัตน์ “ 11 248 15 124 
9.  ซําสูงพิทยาคม อ.ซําสูง “ 23 636 31 548 
10. โคกสูงประชาสรรพ์ อ.นํ้าพอง “  6 264    11  108 
11. สีชมพูศึกษา อ.สีชมพู “ 47 2,074 75 1,877 
12. มัธยมหนองเขียด อ.ชุมแพ “ 5 259 15 229 
13.  โนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ “ 39 941 49 1,090 
14.  แท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท “ 12 225 14 217 
15.  พระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน “ 25 445 26 401 
16.  เปรมติณสูลานนท์ อ.นํ้าพอง “ 22 503 17 260 
17.  นาง้ิววิทยาสรรค์ อ.เขาสวนกวาง “ 15 392 21 618 
18. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย อ.โคกโพธ์ิไชย “ 10 293 10 192 
19.  โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม  อ.ซําสูง “ 21 300 17 184 

รวม  402 11,219  543 11,133 
   ที่มา :  สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
             ข้อมูล ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  2559  มีสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ที่รับ
ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวม  19  แห่ง  ข้าราชการครู รวม 543 คน และนักเรียน  
รวม  11,133  คน และมีบุคลากรประจําสถานศึกษา จํานวน  78  คน ประกอบด้วย ลูกจ้างประจํา  22  คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  33  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  15  คน 
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2. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 

                 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแนวนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาระดับประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของพ้ืนที่  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
และประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ดังน้ี 

 
           2.1 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

         วิสัยทศัน์  (Vision) 
  “องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น มุ่งม่ันพัฒนาขอนแก่นใหน้่าอยู่ สู่การพัฒนาที่สมดุลและ
ย่ังยืน ภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการทีดี่” 
 

         พันธกิจ (Mission) 
        เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนดพันธกิจการพัฒนา 
ดังน้ี 
           1. พัฒนาคนให้มีคณุภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะทีดี่ มีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมอืงน่าอยู่ และน่าลงทุน 
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการและการ
ท่องเที่ยว 
  4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลอย่างย่ังยืน 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุก 
ภาคส่วน 
  6. สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้ดํารงอยู่อย่างย่ังยืน 
 
            2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร ์ 27         
แนวทางการพฒันา ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังน้ี 
1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย 
1.2 เสริมสร้าง สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 

          1.4 สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬาและ
พัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 

1.5 อนุรักษ์สบืสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป 

   2. การพัฒนาการศึกษา  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังน้ี 
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            2.1  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.3  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญและเช่ือมโยงกับภูมิ
สังคม 

  2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทกุช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

3. การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังน้ี 
3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอให้ได้

มาตรฐาน  
3.2  พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บรกิารของสถานีขนส่งผู้โดยสารให้ได้

มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

เมืองและชุมชน 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
3.5 ส่งเสริมการพัฒนาเมอืงและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 
 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4  แนวทาง ดังน้ี 
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

          4.3 สง่เสริม สนับสนุน และ พัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบ
วงจร 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง 

ดังน้ี 
5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ฟ้ืนฟู รักษาป่าและป่าต้นนํ้าลําธาร 
5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าให้

เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและนํ้าเสียชุมชนแบบ        

มีส่วนร่วม 
          5.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที ่
          5.5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4  แนวทาง ดังน้ี 
6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงาน

และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น

ธรรม และตรวจสอบได้ 
6.3 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ

ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 
                2.3  นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการพัฒนา 

    ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2555  โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ใน  
6  ด้าน  ดังน้ี  

 

               1. นโยบายด้านการพัฒนาคณุภาพคนและสงัคม 
        เป้าหมายจะพัฒนาคนให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มสีุขภาวะดีขึ้นทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และพัฒนาสังคมคน
ขอนแก่นให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ และสังคมสมานฉนัท์และเอ้ืออาทร สําหรับเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาขอนแก่นให้ไปสูเ่มืองน่าอยู่
อย่างย่ังยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคญั ประกอบด้วย 
 1.1 พัฒนาคุณภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ความสําคัญกับ
การนําหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่เด็ก และเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ด้วยการเสริมสร้างจิตสานึกที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความ
สามัคคี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และสร้างค่านิยมให้ภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย เพ่ือเป็นฐานในการก้าวไปสู่สังคมคุณภาพ  
 1.3  เสริมสร้างสุขภาวะให้คนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบสุขภาพอย่างครบวงจร เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวัง
และการจัดการกับโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ําให้ทันต่อสถานการณ์ สนับสนุนการสร้างระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมบทบาทและเพ่ิมขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ให้สามารถเป็นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 1.4 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไป และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้เข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติด และส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งด้านการ
ป้องกัน การปราบปราม การบําบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
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  1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเล่นกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย และพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่
กีฬาอาชีพรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสนาม
กีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา และรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับ 
ต่าง ๆ  
 1.6 ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณะแหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป 

               2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  
 โดยจะพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน และการบริหารที่เน้นสถานศึกษาเป็นสําคัญ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาที่สาม 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบให้มีคุณภาพ และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเป็น
รากฐานการพัฒนาคนให้เป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 
ประกอบด้วย 
 2.1 พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านและ
เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และนันทนาการ ที่
ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา และประชาธิปไตย  
 2.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกบุคคล สร้างความ
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่  
 2.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยสนับสนุนให้มีระบบการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ 
และพอเพียงกับสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ และ
พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

               3. นโยบายการพัฒนาเมืองและชุมชน 
  เป้าหมายเพ่ือรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การบริการ และการลงทุนของภูมิภาค และประตู
สู่อินโดจีน ให้จังหวัดขอนแก่นมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ ที่ได้
มาตรฐาน ประชาชนได้รับบริการด้านการคมนาคมท่ีทั่วถึง สะดวก และปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่พร้อม บริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย 
และพึงพอใจในการรับบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 
 3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ ให้ได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร และมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2 พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งเกษตรกรรม ให้เกษตรกรใช้ในการลําเลียงขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
สู่แหล่งชุมชนและกระจายสินค้าไปยังแหล่งจําหน่ายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว  
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 3.3 พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับถ่ายโอน 
ให้มีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย  
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและ
ชุมชน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และให้ชุมชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน และ
ชุมชน ให้การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที  
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง ตามศักยภาพ
ความพร้อม และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด  

                4. นโยบายด้านการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  
         เป้าหมายจะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง และ
สามารถแข่งขนัได้ ให้มีการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที ่ชุมชนสามารถบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างครบวงจร ต้ังแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ผ่านเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับ การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง ช่วยลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
และพร้อมรองรับการเติบโตสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมภิาคโดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ
ประกอบด้วย  
 4.1 ส่งเสริม พัฒนา และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว  
 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนทางการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทําเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
อาหาร และพลังงาน 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีพ โดยการฝึกอาชีพและสนับสนุนปัจจัยในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพและความต้องการ 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ต้ังแต่กระบวนการ
ผลิต การแปรรูป การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด โดยเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มอาชีพตามศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชน 

                5. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              เป้าหมายจะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ   และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี   โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลและย่ังยืน  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอย่าง
บูรณาการ ใหส้ามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ เพ่ือเป็นฐานการผลิตของชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่สําคัญ ประกอบด้วย 
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 5.1 สนับสนุน ส่งเสริมการฟ้ืนฟู รักษาป่าต้นนํ้าลําธาร และการปลูกป่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพในการ
กักเก็บนํ้า เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ํา และบรรเทาอุทกภัย จัดหาแหล่งนํ้าในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง 
เพ่ือให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภค และบริโภค 
 5.3 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด สนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร เสริมสร้างองค์ความรู้แก่
ชุมชนในการจัดการนํ้าเสียในชุมชน และพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 5.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ โดยสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเก้ือกูล 

                6. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี  
                  เป้าหมายเพ่ือจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มี
ระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม  เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ    สามารถให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนรว่ม  โดยยึดหลกัการ ธรรมาภิบาล  ตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย 
 6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ
ปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้  
 6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ 
และมีความรับผิดรับชอบ เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการให้บริการสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งพัฒนาใน 4 ด้าน คือ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีส่วนร่วม เก่ง และดี   
 6.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน และมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 

 
 2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล 
      2.1 สร้างระบบการรายงานผลการดําเนินงานให้เป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ และนําผลที่ได้มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการในอนาคต 
      2.2 สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อการติดตามและประเมินผลเป็น
กระบวนการทําให้ทราบถึงผลการดําเนินงานขององค์กร ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่จะนํามากําหนดนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรในอนาคต โดยกําหนดการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่
การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  ได้ดังน้ี 
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  2.3 การตรวจติดตามผล  เป็นกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ เวลา  และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็น
ระบบและมีความต่อเน่ือง    เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับแผนพัฒนาใหม้ีประสิทธิภาพ    และนําไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
       2.4 การประเมินผล  เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กําหนดไว้ 
รวมถึงการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงหรือการขยาย
ขอบเขตหรือการยุติการดําเนินงาน การประเมินผลจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร 
รวมทั้งยังเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันได้ผลอย่างไร บรรลุผลลัพธ์ตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่  
                  2.5 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  ระยะเวลาที่จะใช้ในการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กําหนดเป็นเดือน  มีนาคม  พ.ศ.2560 ถึงเดือน  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
     2.6  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงานให้ประชาชนรับทราบ  กําหนดให้มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยผ่านเว๊ปไซด์ของหน่วยงาน  www.kkpao.go.th  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล  แหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นได้ 
                 3.   การติดตามประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย 
 

  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะเป็นองค์กรรับผิดชอบหลัก
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
    1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาทอ้งถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน 
    2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
    3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน      
    4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน 
    5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหน่ึงคน
ทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
คัดเลือกอีกได้ 

 ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่  ดังน้ี 
            (1)  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
            (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
            (3)  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปีทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 



บทที่  2    เอกสารที่เก่ียวข้อง 

             รายงานการติดตามและประเมินผลความคุ้มคา่บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จังหวดัขอนแก่น ประจําปี 2560       หน้า 20 
 

 

            (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 
 
ข้อ (30) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคลากรนอกดําเนินการหรือ ร่วม

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ  ดังน้ี 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่าย และ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบบุคลากรภายนอกดําเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น 
(2)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

                   (3) หน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกดําเนินการหรือร่วมมือดําเนินการติดตามและ ประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคลคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและ ประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
                  ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

                 2.6  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ความหมายของการท่องเที่ยว  ในพจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary ได้ให้
ความหมายของ คําว่า Tourism หรือ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพ่ือสําราญใจ การบริหารงานธุรกิจ
เก่ียวกับการท่องเที่ยว ส่วน Tourist หมายถึง นักท่องเท่ียว ผู้ที่เดินทางจากอีกจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง เพ่ือใฝ่หา
สุขารมณ์ หรือเพ่ือความรู้ทางวัฒนธรรมแล้วกลับมา ณ จุดเร่ิมต้น คําว่า “การท่องเที่ยว” จึงเป็นคําที่มี ความหมาย
กว้าง มิได้มีความหมายเพียง การเดินทางเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ หรือ เพ่ือความสนุกสนาน เท่าน้ัน แต่ยังหมายถึง
การเคล่ือนย้ายประชากรจากแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึงรวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่าง
ประเทศ การท่องเที่ยว จึงเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ในปัจจุบันการท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่กว้างขวาง ความหมายของการ
ท่องเที่ยว น้ันอาจสรุปได้ในเง่ือนไข 3 ประการ คือ 

          ประการแรก ต้องเดินทางจากถ่ินที่อยู่อาศัยไปยังที่อ่ืนช่ัวคราว  
          ประการที่สอง ต้องเดินทางไปด้วยความสมัครใจ และประการสุดท้ายเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใดๆ ก็ได้  

ที่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ (วรรณา วงษ์วานิช, 2552) 
                การท่องเที่ยว (Tourism) เป็นคําที่มีความหมายกว้าง โดยมีผู้กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยว 
ดังน้ี ศิริ ฮามสุโพธ์ิ (2553:19) ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยตามปกติไปยังที่
อ่ืนเป็นการช่ัวคราว เพ่ือทําการศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจ หรือก่อให้เกิดการกระทําร่วมกันของมนุษย์ทั้งทาง
ธรรมชาติและทางสังคม จนเป็นเหตุดึงดูดใจให้เดินทางไปศึกษา และท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ 
                บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2555 : 5-6) ได้อ้างองค์การสหประชาชาติไว้ว่า การท่องเที่ยว 
หมายถึง การเดินทาง (Travel) ที่มีเง่ือนไข 3 ประการคือ 
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1. เป็นการเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือเพ่ือรับสินจ้าง โดยการวางแผนเดินทางจากสถานที่หน่ึงไปยัง
อีกสถานที่หน่ึงไปยังอีกสถานที่หน่ึง และใช้ยานพาหนะนําไปในระยะใกล้ หรือไกลก็ได้ 

 
 

2. มีจุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่เป็นการช่ัวคราวในช่วงเวลาหน่ึงและต้องเดินทางกลับที่อยู่เดิม 
3. ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางใดๆก็ได้ที่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

วิมล จโิรจพันธ์ุและคณะ (2554:47) กล่าวถึง การท่องเที่ยว ว่าหมายถึง ผู้คนหรือประชาชนได้ 
ไปเย่ียมเยือนยังสถานที่หน่ึง เพ่ือการเที่ยวชมเมือง เย่ียมญาติและเพ่ือน พักผ่อน วันหยุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และอาจรวมถงึ การประชุมธุรกิจ หรือเข้ารว่มกิจกรรมอ่ืนๆทางธุรกิจ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาจากผู้เช่ียวชาญ 
หรือไปทําการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วย โดยการใช้การคมนาคมขนส่งได้ทุกรูปแบบ 

วรรณา วงษ์วานิช (2553:7) กล่าวว่า “การท่องเที่ยว” หมายถึง การที่คนเดินทางไปยังสถานที ่
ต่างๆและตลอดระยะเวลาเหล่าน้ันได้กิจกรรมต่างๆเกิดขึ้น การไปเที่ยวชมสถานที่ที่สวยงามหรือทัศนียภาพแปลกๆ
หรือเดินซื้อสิ่งของต่างๆเป็นต้น 

ทั้งน้ี ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า จากความหมายข้างต้น การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางด้วยความ 
พึงพอใจของคนจากสถานทีท่ี่อยู่อาศัยถาวร “ไปยังสถานที่อ่ืนในระยะเวลาหน่ึงเพ่ือการพักผ่อน การเย่ียมเยียน 
ความบันเทิง ความรู้ และกิจกรรมทางธุรกิจโดยไม่ก่อรายได้ 

ความสําคัญของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลายประเภท  
เป็นอุตสาหกรรมที่ทํารายได้อันดับหน่ึง เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าส่งออกอ่ืนๆ ดังน้ัน การท่องเที่ยวจึงมีความสําคัญ
ต่อเศรษฐกิจและสังคม ดังต่อไปน้ี (สถาบันดํารงราชานุภาพ 2553: 1-2) 
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บทที่  3 
 

วิธีการติดตามประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลครั้งน้ี  เป็นการติดตามประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว พ.ศ. 2560  ปฏิบัติได้จริงในปีงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ต้ังไว้ ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลตามขั้นตอน
ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
3. พ้ืนที่ที่ดําเนินการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
9. การนําเสนอ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร (Population) คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะทําการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยจะทําการติดตามและประเมินผลให้ครบทุก
มิติ ในเขตพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว  บ้านงูจงอาง  หมู่บ้านเต่า  ในจังหวัดขอนแก่น รวม 2 อําเภอมัญจาคีรี  และ
อําเภอนํ้าพอง  ได้ทําการแจกแบบสอบถาม รวมทั้งหมด  300 ชุด   จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 168 ชุด 
       1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในปีน้ี  เลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) คือไม่จําเพาะเจาะจงว่าเป็นใคร  ไม่กําหนด  เพศ  การศึกษา  อายุ  อาชีพ แต่ต้อง
เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรืออยู่ในชุมชน ซึ่งโครงการนั้นดําเนินการในพ้ืนที่เป็นการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 

   

2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
     1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
              2. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยติดตามประเมินผล ตามท่ีเห็นสมควร  

3. คัดเลือกโครงการท่ีสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามแผนงาน 
โครงการที่ได้ดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในเขตจังหวัดขอนแก่น 

 4. จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือติดตามประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ความพึงพอใจ คือ ประชาชน
บุคคลทั่วไปท ี่ ได้รับประโยชน์หรือมาใช้ บริการของโครงการ โดยการกําหนดหัวข้อแบบสอบถาม ตาม
แนวทางการพัฒนาเชิงแหล่งท่องเที่ยว  ตัวช้ีวัด  และตามวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ของโครงการ เป็นต้น 

 5. ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามให้นักท่องเทีย่ว  พ่อค้า  ประชาชน  นักเรียน นักศึกษา และ
ประธานชมรมแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ที่ได้คัดเลือกแล้วเพ่ือให้ประชาชนตอบ
แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 
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 6. คณะทํางานและผู้ช่วยเก็บแบบสอบถามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนให้ ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ เพ่ือรวบรวมไว้ทําการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
       7. กองแผนและงบประมาณ   คัดแยกแบบสอบถามแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับคืนและ
ทําการลงรหัสข้อมูล ประเมินผล โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร์   

 8. เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล ให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้ทราบ 
  

3. การเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
                   การเลือกพ้ืนที่ดําเนินการติดตามประเมินผล ประชากร และนักท่องเท่ียว ที่ได้มาเที่ยวใน
สถานท่องเที่ยว หมู่บ้านงูจงอาง อําเภอนํ้าพอง และ หมู่บ้านเต่า อําเภอมัญจาคีรี  โครงการตามแผน
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ที่ ดําเนินการจริง 
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  ในการติดตามและประเมินผลครั้ง น้ี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ใช้
แบบสอบถามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดทําไว้ เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และตาม
แบบสอบถามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด ประเด็นคําถามที่คณะทํางานสร้างเครื่องมือสําหรับ
ติดตามและประเมินผลโครงการให้ครอบคลุมทุกประเด็น โดยให้คณะทํางานและผู้ช่วยเก็บแบบสอบถามที่
ได้รับการแต่งต้ังนําไปแจกแบบสอบถามตามที่ได้รับหมอบหมาย แบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3  ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)  ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพหลัก, ภูมิลําเนานักท่องเที่ยว, ท่านรู้จัก
หน่วยงาน อบจ.ขอนแก่น ,ท่านรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น , ท่านเคยได้ไปเท่ียวสถานที่ใดบ้างใน
จังหวัดขอนแก่น  
  ส่วนที่  2   แบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดขอนแก่น ของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการของ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
แยกเป็นแบบสอบถามในแต่ละคําถาม  10 คําถาม ดังน้ี 

 1.  เอกสารแนะนําสถานท่ีท่องเที่ยว ในจังหวัดขอนแก่น 
 2.  มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงในแต่ละวัน   

3.การจัดลําดับกจิกรรมการแสดงมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดการจัดลําดับกิจกรรมการแสดงมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
          4.  ระบบความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว  มีความพร้อม  มีการจัดระเบียบภายในแหลง่ท่องเที่ยว
อยู่ตลอด 
           5. ระบบเคร่ืองเสียง  แสง ส ีภายในแหล่งท่องเทีย่ว                    
           6. การต้อนรับ  การให้บริการ  ของเจ้าหน้าที่ภายในแหล่งท่องเที่ยว 
          7. มคัคุเทศก์ ผู้นําเที่ยวสามารถแนะนํา สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ได้เหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 
          8. แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดระเบียบร้านค้า  บริเวณภายใน  ภายนอก สะอาดเรียบรอ้ยเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 
          9.ในการจัดงานกิจกรรมเทศการงานไหมนานาชาติแต่ละคร้ังกิจกรรมแสดงโชว์ แหล่งทอ่งเที่ยว
หมู่บ้านงู หมู่บ้านเต่า  ทําให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดขอนแก่น 
         10.ความประทับใจความสุขที่ได้รับจากการท่องเที่ยวสถานที่สําคญัของแหล่งทอ่งเที่ยวในจังหวัด
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ขอนแก่น 
  ส่วนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
   
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  หลังจากนําแบบสอบถามให้คณะทํางานและผู้ช่วยเก็บแบบสอบถามแจกให้ประชาชนใน
พ้ืนที่โครงการท่ีดําเนินการน้ัน ๆ  ตอบแบบสอบถามแล้วให้เก็บแบบสอบถามกลับคืนส่งให้ฝ่ายตรวจติดตาม
และประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ เก็บรวบรวมเพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เดือน มีนาคม 
2560 -   กันยายน  2560 
 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ คัดแยก
แบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา ตามแล้วนํามาจัดลําดับข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และแปลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
 
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล เน่ืองจากเป็นการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณ เกณฑ์ที่ใช้
วัด ใช้เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจต่อการดําเนินการตามโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
จะใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  โดยการหา ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ในการวัดระดับความพึง
พอใจและระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ และอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากร
ทั้งหมด  
   ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจ
ประมาณค่า  5  ระดับ  การวัดเป็นช่วงสเกล ของลิเคิร์ท (Likert five rating scale)  โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

  5    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด 
  4    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก  
  3    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 
  2    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย 

1 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด 
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จากหลักการดังกล่าว  สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น   5   ระดับ  
ทิพยา   กิจวิจารณ์  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551  (หน้า 123 – 124  อ้างมา
จากวาณี  แสนมหาชัย) ดังน้ี 
 

         ระดับคะแนน        แปลผล 
  4.21 – 5.00      ระดับความพึงพอใจ     มากที่สุด 
  3.41 – 4.20      ระดับความพึงพอใจ     มาก 
  2.61 – 3.40      ระดับความพึงพอใจ      ปานกลาง 
  1.81 – 2.60      ระดับความพึงพอใจ      น้อย 
  1.00 – 1.80      ระดับความพึงพอใจ      น้อยที่สุด 

 
9. การนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล   
     จัดทํารายงานผลการติดตามในเชิงพรรณนา ในบทที่ 4  แสดงรูปแบบของตารางแจกแจง
ความถี่  ในประเด็นคําตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถามของประชากรครบทุกคําถาม โดยค่าสถิติที่ใช้จะเป็น
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และสรุปผลการติดตามในภาพรวม แสดงอยู่ในบทที่ 5  รวบรวมทําเป็นรูปเล่มรายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และประชาสัมพันธ์ใน website  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพ่ือเผยแพร่ให้ ประชาชน 
และ ผู้สนใจให้ทราบต่อไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

    การติดตามและประเมินผล โครงการตรวจติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี ประจําปี 2560 ดังตารางดังต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

1. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
 ชาย 83 49.405 
หญิง 85 50.595 
รวม 168 100.00 

2. อาย ุ จํานวน (คน)  
ตํ่ากว่า 20  ปี 28 16.667 

21-30  ปี 40 23.810 
31-40  ปี     42       25.000 
41-50  ปี 25 14.881 
51-60  ปี 19 11.310 
61  ปี ข้ึนไป 14 8.333 
รวม 168 100.000 

3. ระดับการศึกษา จํานวน  (คน) ร้อยละ (%) 
ประถมศึกษา 26 15.476 
มัธยมต้น 48 28.571 
มัธยมปลาย / เท่ียบเท่า 37 22.024 
ปวส./ อนุปริญญา 25 14.881 
ปริญญาตรี 28 16.667 
ปริญญาโท 4 2.381 
อ่ืนๆ ระบุ................. 0 0.000 
รวม 168 100.000 

4. อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
เกษตรกร 68 40.476 
รับจ้าง 34 20.238 
ค้าขาย 18 10.714 
ธุรกิจส่วนตัว 13 7.738 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 1.786 
พนักงานเอกชน 9 5.357 
ข้าราชการ 7 4.167 
นักเรียน/นักศึกษา 16 9.524 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ) 

5.  ภูมิลําเนานักท่องเทีย่ว จํานวน (คน)        ร้อยละ (%) 
จังหวัดขอนแก่น 140 83.333 
จังหวัดอ่ืน (ระบุ)..................... 27 16.071 
ชาวต่างประเทศ (ระบุ)....... 1 0.595 

                                     รวม 168 100.000 
6. ท่านรู้จักหนว่ยงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

รวม 168         100.000 
รู้จัก 157          93.452 
ไม่รู้จัก   11 6.548 
                                                 รวม 168 100.000 

7.  ท่านรู้จักแหล่งท่องเทีย่วใน
จังหวัดขอนแก่น  ที่ใดบ้าง 

จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

หมู่บ้านงูจงอาง 138 82.143 
หมู่บ้านเต่า               29 17.262 
ไม่รู้จัก 1 0.595 
                                                 รวม 168 100.000 

8.  ท่านเคยได้ไปเที่ยวสถานที่
ใดบ้างในจังหวัดขอนแกน่ 

จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

หมู่บ้านงูจงอาง 72 42.857 
หมู่บ้านเต่า 95 56.548 
อ่ืนๆ ระบุ…………….. 1 0.595 
                                                 รวม 168 100.000 
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ส่วนที่ 2 ประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว จังหวัดขอนแก่น (ระดับความพึงพอใจ 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 
มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. เอกสาร
แนะนํา
สถานท่ี
ท่องเท่ียว ใน
จังหวัด
ขอนแก่น 

56 
(33.333) 

62 
(36.905) 

31 
(18.452) 

10 
(5.952) 

9 
(5.357) 

1.105 3.87 มาก 

2. มีการติด
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวที่
แสดง ในแต่
ละวัน 

22 
(13.095) 

68 
(40.476) 

28 
(16.667) 

39 
(23.214) 

11 
(6.548) 

1.153 3.30 ปานกลาง 

3. การ
จัดลําดับ
กิจกรรมการ
แสดงมีความ
เหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 

22 
(13.095) 

60 
(35.714) 

62 
(36.905) 

18 
(10.714) 

6 
(3.571) 

0.968 3.44 ปานกลาง 

4. ระบบความ
ปลอดภัยของ
แหล่ง
ท่องเท่ียว มี
ความพร้อม มี
การจัด
ระเบียบ 
ภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวอยู่
ตลอด 

18 
(10.714) 

60 
(35.714) 

57 
(33.929) 

22 
(13.095) 

11 
(6.548) 

1.041 3.31 ปานกลาง 

5. ระบบ
เคร่ืองเสียง 
แสง สี ภายใน
แหล่ง
ท่องเท่ียว 

15 
(8.929) 

58 
(34.524) 

60 
(35.714) 

21 
(12.500) 

14 
(8.333) 

1.052 3.23 ปานกลาง 
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หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 
มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

6. การต้อนรับ 
การให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่
ภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

21 
(12.500) 

55 
(32.738) 

43 
(25.595) 

31 
(18.452) 

18 
(10.714) 

1.187 3.18 ปานกลาง 

7. มัคคุเทศก์ 
ผู้นําเที่ยว
สามารถแนะนํา 
สร้างความ
ประทับใจให้กับ 
นักท่องเที่ยว ได้
เหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 

26 
(15.476) 

51 
(30.357) 

39 
(23.214) 

23 
(13.690) 

29 
(17.262) 

1.316 3.13 ปานกลาง 

8. แหล่ง
ท่องเที่ยวมีการ
จัดระเบียบ
ร้านค้า บริเวณ
ภายใน 
ภายนอก 
สะอาด 
เรียบร้อย
เหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 

22 
(13.095) 

57 
(33.929) 

54 
(32.143) 

26 
(15.476) 

9 
(5.357) 

1.057 3.34 ปานกลาง 

9. ในการจัดงาน
กิจกรรมเทศการ
งานไหม
นานาชาติ แต่ละ่
ครั้งกิจกรรมการ 
แสดงโชว์ แหล่ง
ท่องเทีย่วหมู่บ้าน
งู หมู่บ้านเต่า ทํา
ให้นักท่องเที่ยว
ได้รู้จัก แหล่ง
ท่องเทีย่ว ใน
จังหวัดขอนแก่น 

35 
(20.833) 

64 
(38.095) 

41 
(24.405) 

17 
(10.119) 

11 
(6.548) 

1.121 3.57 มาก 

10. ความ
ประทับใจ 
ความสุขทีไ่ด้รับ
จากการ
ท่องเทีย่วสถานท่ี
สําคญั ของแหล่ง
ท่องเทีย่วใน
จังหวัดขอนแก่น 

41 
(24.405) 

58 
(34.524) 

43 
(25.595) 

16 
(9.524) 

10 
(5.952) 

1.128 3.62 มาก 

รวม 1.137 3.40 ปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ  แสดงความคดิเห็นของชุมชน  
1. อย่าให้ปรับปรุงลานจอดรถและถนนทางเข้า  
2. อยากให้ปรับปรุงเรื่องถนนและลานจอดรถ  
3. อยากให้ทําถนนทางเข้าและลานจอดรถ  
4. อยากให้ปรับปรุงการแต่งตัวมีบัตรจะได้รู้ว่าคนไหนนักเที่ยว คนไหนพนักงานที่แหล่งท่องเที่ยว  
5. อยากให้ปรับปรุงถนนทางเข้าชมรมงูจงอาง,ลานจอดรถยนต์  
6. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ลาดจอดรถสําหรับ
นักท่องเที่ยว  
7. อยากให้ถนนทางข้ามให้ดีที่สุดจะดีมาก  
8. ต้องการให้ปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านงู และพัฒนาสถานที่จอดรถยนต์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรรอบๆแหล่ง
ท่องเที่ยว  
10. อยากให้ปรับปรุงถนนทางเข้าและลานจอดรถ  
11. อยากให้ปรับปรุงเรื่องถนนทางเข้าและป้ายไม่ชัดเจนให้มีมากๆ  
12. อย่าให้ทําถนนทางเข้าและลานจอดรถ เห็นควรจัดมคัคุเทศน์นําพานักท่องเที่ยว  
13. อยากให้มป้ีายมาตลอดทางให้ชัดเจนปรับปรุงลานจอดรถ  
15. อยากให้ทาํถนนและลานจอดรถ  
16. อยากให้ปรับปรุงถนนและลานจอดรถ  
17. อยากปรับปรุงเรื่องถนนและลานจอดรถและป้ายใหญ่ๆ เดินทางมาจะได้ไม่หลงทาง  
18. อยากให้ปรับปรุงถนนลานจอดรถและป้ายให้ใหญ ่ 
19. อยากให้ปรับปรุงถนนทางเข้า และ มสีะพานในส่วนเต่า 
20. อยากให้ปรับปรุงเรื่องชุดโชว์และถนนพร้อมลานจอดรถ  
21. อยากให้ปรับปรุงลานจอดรถและถนนทางเข้า  
23. ปรับปรุงลานจอดรถและถนนทางเข้าและป้ายบอกทาง  
24. อยากให้จดัการห้องนํ้าและถนนทางเข้าและลานจอดรถ  
25. อยากให้ปรับปรุงถนนทางเข้าชมรมงูปรับปรุงภูมิทัศน์  
26. ควรติดป้ายขอทางตามถนนทางหลวง มาสู่บ้านงูจงอางให้ชัดเจน  
27. ควรติดป้ายบอกทางตามทางหลวง มาสู่บ้านงูจงอางให้ชัดเจน  
28. อยากให้ปรับปรุงถนนทางเข้าและลานจอดรถอยากให้จัดการมัคคุเทศน์นําเที่ยว  
29. อยากให้ปรับปรุงเรื่องถนนทางเข้าและลานจอดรถปรับปรุงภูมิทัศน์  
30. อยากให้ช่วยจัดเวลา บอกนักท่องเที่ยว เวลามาชมดอนเต่า เวลาเช้า 5.00-7.00 น. เวลาเย็น 7.00-19.00 น.
เป็นเวลาชมเต่า  
31. ขอให้ทางอบจ.ขอนแก่นเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลแหล่งท่องเทีย่วหมู่บ้านเต่าในด้านงบประมาณปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวในด้านสถานที่ กลุ่มอาชีพ ในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีรายได้ต่อไป  
32. อยากให้ปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยว อาคารสถานที่ กลุ่มอาชีพต่างๆ  
33. อยากให้หน่วยงานต่างๆมาช่วย แนะนําในเรื่องของการวางระบบการท่องเที่ยวในสวนเต่า เพ่ือที่ชุมชนจะได้มี
รายได้จากแหล่งท่องเที่ยว ขอป้ายคําขวัญหมู่บ้านเต่า(ทําป้ายใหม่)  
34. อยากให้องค์การท่องเที่ยวเข้ามาดูแลจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนต่ืนตัวอยู่เสมอๆ  
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เกณฑ์การแปลคา่ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลคา่ 

4.51-5.00 มากที่สุด 

3.51-4.50 มาก 

2.51-3.50 ปานกลาง 

1.51-2.50 น้อย 

1.00-1.50 น้อยที่สุด 
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บทที่ 5 

 
สรุปการติดตามและประเมินผล 

   
      การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 

พ.ศ. 2560  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลภายใต้การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่กําหนดเอาไว้ เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด  โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  ยึดผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นสําคัญ  ได้กําหนดช่วงระยะเวลา  เริ่มต้ังแต่วันที่ 
มีนาคม  -  พฤษภาคม 2560  การติดตามประเมินผลดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผล และสรุปผลในภาพรวมทั้งหมด  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การ
ป ฏิ บั ติ ข อ งอ งค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น กํ าหนด  โ ด ยส รุ ปผลก า ร ติ ดต ามฯ  ตามลํ า ดั บขั้ น ดั ง น้ี 
 

1. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
2. สรุปการติดตามและประเมินผล  
3. ข้อเสนอแนะ 
 

1.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการว่าคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้หรือไม่ 
2. เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาในครั้ง

ต่อไป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  4  ส่วน ดังนี้
 ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check-List)  มีข้อคําถาม  8 ข้อ 
 ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานของโครงการ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) มีข้อคําถาม  10  ข้อ 
 ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด(Open-Ended) 
 
2. สรุปการติดตามและประเมินผล 

 
 

        ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตรวจติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว  จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  2560 

1. จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น ทั้งสิ้น  168  โครงการ  เพศชาย จํานวน 83  คน  คิดเป็นร้อยละ 
49.40  เพศหญิง  85  คน  คิดเป็นร้อยล่ะ 50.59  อายุ ช่วง 31-40 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ช่วง 
21-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 23.81   ระดับการศึกษา มัธยมต้น  จํานวน 48  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.57     มัธยม
ปลาย  จํานวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.02  อาชีพหลัก   เกษตรกร  จํานวน  68  คน  คิดเป็นร้อยละ  
40.47  รับจ้าง  จํานวน  34  คน  คิดเป็นร้อยละ 20.23   ค้าขาย  จํานวน 18  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.71 
ภูมิลําเนานักท่องเที่ยว   นักท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  จํานวน 140  คน  คิดเป็นร้อยละ 83.33  จังหวัดอ่ืนๆ  
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จํานวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.07  ท่านรู้จักหน่วยงาน อบจ.ขอนแก่น  จํานวน  157  คิดเป็นร้อยละ  
93.45  ไม่รู้จัก อบจ.ขอนแก่น  จํานวน  11  คิดเป็นร้อยละ  6.54    ท่านรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น   
หมู่บ้านงูจงอาง  จํานวน  138  คน  คิดเป็นร้อยละ 82.14  หมู่บ้านเต่า  จํานวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.26
ท่านเคยไปเที่ยวสถานที่ใดบ้าง  เคยไปหมู่บ้านงูจงอาง  จํานวน 72  คน  คิดเป็นร้อยละ 42.85   
  

2. ตารางแสดงจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว  จังหวัดขอนแก่น ในแต่ละระดับความพึงพอใจ ดังน้ี  
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก(4) ปาน

กลาง(3) 
น้อย
(2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1. เอกสารแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดขอนแก่น 56 62 31 10 9 
2. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวที่แสดง 
    ในแต่ละวัน 

 
  22 

68 28 39 11 

3. การจัดลําดับกิจกรรมการแสดงมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 22 60 62 18 6 
4. ระบบความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว  มีความพร้อม มีการจัด 
    ระเบียบ ภายในแหล่งท่องเท่ียวอยู่ตลอด 

18 60 57 22 11 

5. ระบบเคร่ืองเสียง แสง ส ีภายในแหล่งทอ่งเที่ยว 15 60 57 21 14 
6. การต้อนรับ การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในแหล่งทอ่งเที่ยว 21 55 43 31 18 
7. มัคคุเทศก์ ผู้นําเที่ยวสามารถแนะนํา สรา้งความประทับใจให้กับ  
   นักท่องเที่ยว ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

22 54 44 23 19 

8. แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดระเบียบร้านค้า บริเวณภายใน ภายนอก   
   สะอาด เรียบร้อยเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  

22 57 54 26 9 

9. ในการจัดงานกิจกรรมเทศการงานไหมนานาชาติ  แต่ล่ะครั้ง  
    กิจกรรมการแสดงโชว์ แหล่งท่องเทีย่วหมู่บ้านงู  หมู่บ้านเต่า  
    ทําให้นักท่องเท่ียวได้รู้จกั แหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดขอนแก่น 

35 64 41 17 11 

10. ความประทับใจ ความสขุที่ได้รับจากการท่องเที่ยวสถานที่  
    สําคญัของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น 

41 58 43 16 10 

      
        สรุประดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตรวจติดตามและประเมินผล
ความคุ้มค่า  บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  จังหวัดขอนแก่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ (1).เอกสารแนะนําสถานทีท่่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย  3.87  แปลค่าที่ มาก   (9). ในการจัดงานกิจกรรมเทศการงานไหมนานาชาติ  แต่ล่ะครั้งกิจกรรมการ
แสดงโชว์แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านงู  หมู่บ้านเต่า  ทําให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก  แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น   
คิดเป็นค่าเฉล่ีย  3.57  แปลค่าที่  มาก  (10).ความประทบัใจ ความสุขที่ได้รับจากการท่องเที่ยวสถานที่ สําคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.62  แปลค่าที ่มาก    
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                   สรุประดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตรวจติดตามและประเมินผล
ความคุ้มค่า  บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  จังหวัดขอนแก่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ (2). มกีารติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว
ในแต่ละวัน  คดิเป็นค่าเฉล่ีย  3.44  แปลค่าที่  ปานกลาง (3).การจัดลําดับกิจกรรมการแสดงมีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.31  แปลค่าที่ ปานกลาง  (4). ระบบความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว  มีความ
พร้อม มีการจัดระเบียบ ภายในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตลอด  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.31 แปลค่าที่ ปานกลาง  (5). ระบบ
เครื่องเสียง แสง สี ภายในแหล่งท่องเที่ยว  คิดเป็นค่าเฉล่ีย  3.23  แปลค่าที่  ปานกลาง  (6).การต้อนรับ การ
ให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในแหล่งท่องเทีย่วการต้อนรับ คิดเป็นค่าเฉล่ีย  3.18  แปลค่าที่  ปานกลาง  (7). 
มัคคุเทศก์ ผู้นําเที่ยวสามารถแนะนํา สร้างความประทับใจให้กับ นักท่องเที่ยว ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด คิด
เป็นค่าเฉล่ีย 3.13  แปลค่าที่  ปานกลาง  (8).  แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดระเบียบร้านค้า บริเวณภายใน ภายนอก   
สะอาด เรียบร้อยเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  คิดเป็นค่าเฉล่ีย  3.34  แปลค่าที่  ปานกลาง  
                 ตารางที่  สรุปผลโดยรวมแสดงระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว จังหวัด
ขอนแก่น  ในแต่ละข้อ ซึ่งกําหนดเป็น 5 ระดับ ความพึงพอใจ  ดังน้ี     
 

รายการ ค่าเฉล่ีย  
( x ) 

(คะแนน
เต็ม 5) 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก(4) ปาน

กลาง(3) 
น้อย(2) น้อยที่สุด

(1) 

๑.เอกสารแนะนําสถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  
3.87 

 
 

    

๒. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีแสดง ในแต่ละวัน 

 
3.30 

   
 

  

3. การจัดลําดับกิจกรรมการแสดงมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

 
3.44 

   
 

  

4. ระบบความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว  มีความพร้อม 
มีการจัดระเบียบ ภายในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตลอด 

 
3.31 

   
 
 

  

5. ระบบเคร่ืองเสียง แสง สี ภายในแหล่งท่องเที่ยว 3.23      
6. การต้อนรับ การให้บริการ ของเจ้าหน้าท่ีภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
3.18 

   
 

  

7. มัคคุเทศก์ ผู้นําเท่ียวสามารถแนะนํา สร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 
3.13 

   
 

  

8. แหล่งท่องเท่ียวมีการจัดระเบียบร้านค้า บริเวณภายใน 
ภายนอก สะอาด เรียบร้อยเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 
3.34 

   
 

  

9. ในการจัดงานกิจกรรมเทศการงานไหมนานาชาติ  แต่ล่ะ
คร้ัง กจิกรรมการแสดงโชว์ แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านง ู หมู่บ้าน
เต่าทําให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก แหล่งท่องเที่ยว ในจงัหวัด
ขอนแก่น 

 
3.57 

 
 

    

10. ความประทับใจ ความสุขท่ีได้รับจากการท่องเที่ยว
สถานท่ี สําคัญของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น 

 
3.62 

 
 

    

  รวมเฉล่ีย 3.40      
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เกณฑ์การแปลคา่ระดับความพึงพอใจ 
 
 

 
2. ประเด็นจากการตรวจติตามและประเมินผล   
           ในการตรวจติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว  พ.ศ.2560        

มีประเด็นข้อเสนอแนะดังน้ี  
 

           2.1  ปัญหาและอุปสรรค 
                 2.1.1  งานตรวจติดตามและประเมินผล ต้องกระทําภายใต้เง่ือนไขระยะเวลากําหนด

ภายหลังการดําเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ  จํานวน
โครงการที่ทําการสุ่มติดตาม กระจายในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นและมีจํานวนมาก ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ  ในแต่ละยุทธศาสตร์ต้องใช้เวลาพร้อมจัดทําเอกสารรายงานการตรวจติดตามให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด  

                  2.1.2  จากการแจกแบบสอบถามประชาชนบุคคลทั่วไป แบบสอบถามได้รับกลับมามี
ความล่าช้าและไม่ครบถ้วนตามโครงสร้าง ใช้เวลาคัดแยกแบบสอบถาม  ทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดความล่าช้า
ไปด้วย 

            2.2  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
                2.2.1 การดําเนินการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พ.ศ. 

2560   ให้คณะทํางานแจกแบบสอบถามได้หากโครงการใดดําเนินการแล้วเสร็จ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง แล้วนํา
เรียนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ 

                2.2.2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีความน่าเช่ือถือมากที่สุด ควรขอความร่วมมือพร้อม
แต่งต้ัง  เป็นคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมด้วย เมื่อดําเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ ควร
แจกแบบสอบถามโครงการทันที  เพราะนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้บริการหรือผู้รับประโยชน์จากโครงการมี
ส่วนร่วมรับทราบและรู้เห็นขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ 

         
 
 
 
 

 
 
 
 

ค่าเฉล่ีย แปลค่า 
4.41-5.00 มากที่สุด 
3.51-4.50 มาก 
2.51-3.50   ปานกลาง 
1.51-2.50 น้อย 
1.00-1.50 น้อยที่สุด 
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3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
                 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ของการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่า บริหารจัดการแหล่ง 
ท่องเท่ียว  จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  2560    
 

      การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่า  บริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่วฯ  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดขอนแก่น  โดยนําข้อมูลทําการวิเคราะห์ ตรวจสอบความก้าวหน้าและ
ความสัมฤทธ์ิผลของการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ ว่าสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร ในด้านความคุ้มค่า 
ประโยชน์สูงสุดที่ได้รับ โดยใช้การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเช่ือถือได้ นําไปสู่การประกอบการพิจารณาการ
ตัดสินใจของผูบ้ริหารองค์กร สําหรับการบริหารงานต่อไป 
       การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่า บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ประจําปี 
พ.ศ. 2560   เป็นการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิของแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพท้ังในด้านการให้บริการของ สถานที่ท่องเที่ยว ภายในจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด  ให้มีนักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวแล้วเกิดความ
ประทับใจ  สะท้อนภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้โด่งดังไปทั่วโลก ดังน้ัน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น จึงได้ทําการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่า บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี พ.ศ. 2560     
                  การประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในกระบวนการติดตามและประเมินผลฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามกรอบ 
แนวทางที่ได้กําหนด พบปัญหา/ อุปสรรค ในระหว่างการดําเนินงาน  พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อได้ปรับปรุงการ
ดําเนินงานการติดตามและประเมินผลในปีต่อไป   
 
                 3.2 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่า   
                 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดขอนแก่น  สิง่ที่ต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก และ
สร้างความสะดวกสบายรวมทั้งการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  ให้กับนักท่องเที่ยวมากที่สุด  เห็นควรจัดสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจปรับภูมิทัศน์สถานที่ให้กับนักท่องเที่ยว  การอํานวยความสะดวกในการคมนาคม  มรีถบริการ รถ
ประจําของขนส่ง เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว  ที่ไม่มรีถยนต์ส่วนบุคคล  ได้รับความสะดวกสบาย  
และจัดที่จอดรถให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเท่ียว และมีเจ้าหน้าที่คอยทําความสะอาด มีการปลูก
ต้นไม้ใหญใ่ห้รม่รื่นให้กับนักท่องเที่ยวมีการจัดร้านอาหาร  ร้านค้าสวัสดิการที่หลากหลายเป็นระเบียบ เห็นควรจัด
สถานที่พร้อมกําหนดราคาเหมาะสมกับนักท่องเที่ยว  ด้านห้องนํ้าต้องสะอาดพร้อมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกใน
ห้องนํ้าต้องพร้อมใช้งานได้ทุกห้อง เห็นควรมีการจัดตลาดนัดบริเวณแหลง่ท่องเที่ยวได้ซื้อของที่ระลึก ราคาถูก ใน
การบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาวอีสาน ของชุมชน เพ่ิมทัศนียภาพของ
สถานที่ท่องเทีย่วให้สวยงามมากขึ้น  ร่วมทัง้มีการสนับสนุนในประเพณีต่างๆ ของชุมชนได้เผยแพรให้นักท่องเที่ยว
ได้ช่ืนชม   

3.3 การประชาสัมพันธ ์
                    เห็นควรให้ประชาชนทราบถึงบทบาท หน้าที่ของสภาท้องถิ่น มีการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อการดําเนินงานของสภาท้องถิ่นให้มากขึ้น มีการเผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ  ในกรณีที่มีการประชุมสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสําคัญของสภาท้องถิ่นที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  พร้อมยังทําให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจติดตามผล 
ดังน้ี 
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          1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จะเป็นประโยชน์ 

สําหรับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หากได้นําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและนําไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

      2. ทราบถึงปัญหา และแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในจงัหวัดขอนแก่น 
โดยจากผลการศึกษาสามารถนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือวางแผนและพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้ง คนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถ 
นํามาเป็นประโยชน์ต่อต่างๆ ในการกําหนด วางแผน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ 
                     3. ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพ่ือนําปัจจัยต่างๆ 
โดยภาพรวมว่า มีจุดแข็งหรอืจุดอ่อนทางด้านใดบ้าง อันจะนําไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม โครงการตรวจตดิตามและประเมินผลความคุ้มค่าบรหิารจดัการแหล่งทอ่งเที่ยว   
                               จังหวัดขอนแก่น ประจาํปี ๒๕60   
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                  แบบสอบถาม โครงการตรวจตดิตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว   
                                                       จงัหวดัขอนแกน่ ประจําป ี 2560 
    คําชี้แจง   :   ให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่าน ข้อมูลของท่านจะนํามาวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อประโยชน์ 
                      ต่อการปรับปรุงพัฒนาบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว  จังหวัดขอนแก่น ต่อไป 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ( กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงใน (  )  ท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่าน ) 
๑. เพศ (  ) ๑ ชาย (  ) ๒ หญิง   
๒. อายุ     (  ) ตํ่ากว่า 20 ป ี (  ) 21 – 30 ปี (  ) 31 – 40 ปี    (  ) 41  – 50 ปี (  ) 51 – 60 ปี (  ) 61 ปีข้ึนไป 
๓. ระดับการศึกษา (  ) ๑. ประถมศึกษา  (  ) ๒.มัธยมต้น (  ) ๓. มัธยมปลาย/เทียบเท่า   (  ) ๔. ปวส./อนุปริญญา 
 (  ) ๕. ปริญญาตรี     (  ) ๖. ปริญญาโท (  ) ๗. อ่ืนๆ ระบุ.....................  
๔. อาชีพหลัก (  ) ๑. เกษตรกร     (  ) ๒. รับจ้าง    (  ) ๓. ค้าขาย     (  ) ๔. ธุรกิจส่วนตัว (  ) ๕. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (  ) ๖. พนักงานเอกชน  (  ) ๗.ข้าราชการ (  ) ๘. นักเรียน/นักศึกษา  
๕. ภูมิลําเนานักท่องเที่ยว   (  ) ๑.จังหวัดขอนแก่น   (  ) ๒. จังหวัดอ่ืน(ระบุ)............................... (  ) ๓. ชาวต่างประเทศ(ระบุ.................... 
6. ท่านรู้จักหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หรือไม่   (  ) รู้จัก            (   )  ไม่รู้จัก 
7. ท่านรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ท่ีใดบ้าง  (  )  หมู่บ้านงูจงอาง  (  ) หมู่บ้านเต่า  (  ) ไม่รู้จัก 
๘. ท่านเคยได้ไปเที่ยวสถานท่ีใดบ้างในจงัหวัดขอนแก่น (  )  หมู่บ้านงูจงอาง  (  ) หมู่บ้านเต่า     (  ) อ่ืนๆ ระบุ................ 

ส่วนที่ ๒   ให้ท่านประเมินระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น (โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน  
           ข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก
(๔) 

ปาน
กลาง(๓) 

น้อย
(๒) 

น้อยที่สุด
(๑) 

๑. เอกสารแนะนําสถานท่ีท่องเที่ยว ในจังหวัดขอนแก่น      
๒. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดง 
    ในแต่ละวัน 

     

3. การจัดลําดับกิจกรรมการแสดงมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด      
4. ระบบความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว  มีความพร้อม มีการจัดระเบียบ    
   ภายในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตลอด 

     

5. ระบบเคร่ืองเสียง แสง สี ภายในแหล่งท่องเที่ยว      
6. การต้อนรับ การให้บริการ ของเจ้าหน้าท่ีภายในแหล่งท่องเที่ยว      
๗. มัคคุเทศก์ ผู้นําเท่ียวสามารถแนะนํา สร้างความประทับใจให้กับ  
   นักท่องเที่ยว ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

     

๘. แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดระเบียบร้านค้า บริเวณภายใน ภายนอก  สะอาด    
   เรียบร้อยเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

     

๙. ในการจัดงานกิจกรรมเทศการงานไหมนานาชาติ  แต่ล่ะครั้งกจิกรรมการ 
   แสดงโชว์ แหลง่ท่องเที่ยวหมู่บ้านงู  หมู่บ้านเต่า ทําให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก   
   แหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดขอนแก่น 

     

๑๐. ความประทับใจ ความสุขท่ีได้รับจากการท่องเที่ยวสถานท่ีสําคัญ   
   ของแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดขอนแก่น 

     

 
ส่วนที่ ๓  ขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
    ขอขอบคุณทุกท่าน 
                                  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ   
                                                องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โทร.๐๔๓-๒๓๙๒๕๖ 

 



 
 

การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี 2560 

  ............................................................. 
คณะท่ีปรึกษา 

 1.  ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 2.  นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 3.  นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 4.  นางสาวนงลักษณ์  รัตน์จันทร ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 5.  นายประสทิธ์ิ  อุดมธนะธีระ   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

1. นายอดุลย์   คามดิษฐ ์        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น        ประธานกรรมการ 
2. นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น           กรรมการ 
3. นายสมาส  นามพิกุล          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น        กรรมการ 
4. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์            ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น             กรรมการ 
5. นายธนโชติ  กองอนันตระกูล    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น             กรรมการ 
6. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ                      กรรมการ 
7. โยธาธิการและผังเมือง  หัวหน้าส่วนราชการ                      กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
9. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์               ผูท้รงคุณวุฒิ            กรรมการ 
10. นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     กรรมการ 
11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ         กรรมการ/เลขานุการฯ 

 
 
 

คณะทํางานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ อบจ.ขอนแก่น 
การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปงีบประมาณ  2560 

 
1.  นายประเสริฐ    ชมนาวัง        นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น          คณะทํางาน 
2.  นางนวลมณี     เหล่ากุนทา        นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชํานาญการ    คณะทํางาน 
3.  นายอภิเดช     สุระมณ ี     นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชํานาญการ คณะทํางาน 
4.  นายพงศ์พีระ     ศรีบุญเรือง       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
5.  นางรุ่งฤทัย       ดํารงชัย     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์           คณะทํางาน 
6. นางสาวพัชรา     โตเจริญ                     พนักงานจ้างเหมาบริการ                              คณะทํางาน 
 
     
 




