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คํานํา 

 
      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป ี    

      ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2560 - มีนาคม พ.ศ. 2561) ข้ึนเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับน้ี จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เมษายน  2561  
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ภาคผนวก 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
2. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น ที่ 830 / 2559  ลงวันที ่27  เมษายน 2559 
3. คําส่ังแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น  ที่ 1925 / 2559  ลงวันที่ 16  สิงหาคม  2559 
 4.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    แบบกํากบัการจัดทําแผนพัฒนา 
    แบบการติดตามผลการดําเนินงาน 

1. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ที่  

ประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ข้อ 14  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือน
ตุลาคมของทุกปี และในปีงบประมาณพ.ศ.2561  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

1. ด้านการต้ังงบประมาณ 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 
มีนาคม 2561)ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี         
(พ.ศ.2561-2564)รวมโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561 จํานวน 1,170 โครงการ งบประมาณ
ตามแผนฯ  2,763,722,111 บาท(สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด-
บาทถ้วน) และนํามาจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 351 โครงการ
งบประมาณ  1,885,479,310 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

 

2. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)ทําการติดตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ทั้ง 6  ยุทธศาสตร์ ตามแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2561 ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า จากจํานวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 351 โครงการ งบประมาณ 1,885,479,310 บาท จํานวนโครงการ              
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  89  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.36 งบประมาณ 63,724,000 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 3.38  จํานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 156 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 
งบประมาณ 1,597,189,610 บาท  คิดเป็นร้อยละ 84.71 และโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 106 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  30.20  งบประมาณ 224,565,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.91 (ข้อมูลการ
เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.61) 
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3. ด้านความพึงพอใจ 
              คณะกรรมการฯ  ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด้านความพึงพอใจของประชาชน
ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวม 6 ยุทธศาสตร์ กําหนดระดับคะแนน
ความพึงพอใจ ไว้  5  ระดับ  ได้แก่  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผลจากการติดตามฯ     
พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม 6 ยุทธศาสตร์    
โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีคะแนน 4.29 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.80           
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อที่มีระดับคะแนนสูงเป็นอันดับแรก คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  มีคะแนน 4.44  คิดเป็นร้อยละ 88.80  รองลงมาคือ ประโยชน์           
ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  มีคะแนน 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20 และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  มีคะแนน  4.32  คิดเป็นร้อยละ  86.40  และ
ข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ําสุด แต่ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมาก คือ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  มีคะแนน 4.18  คิดเป็นร้อยละ 83.60  
 

ประเด็นจากการติดตามและประเมินผล 
   จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้อสังเกต จากการ
ติดตามประเมินผลฯ ดังนี้ 

      1. ปัญหาและอุปสรรค 
              การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561   มีประเด็นข้อเสนอแนะดังน้ี 
              (1) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจํานวนจํากัด  ไม่เพียงพอกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและทนัต่อความต้องการของประชาชน จึงทําให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างล่าช้า อีกทั้งระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตามแผนดําเนินงานไม่สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ บางครั้งการดําเนินงาน
อาจไม่ครบตามแผนหรือเกิดความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 
               (2)  การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาํหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมี
ความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้  และยงัมีการเปล่ียนแปลงโครงการทีต่ั้งไว้ในแผนพัฒนา    
     (3) บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน  จึงไม่เห็นความสําคัญของการปฏิบัติ    
ตามแผน  ซ่ึงถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้ 
              (4) ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของทางราชการ  
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(5)  จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/
แบบประเมินประกอบกับการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสําคัญในการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะต้องทําการตรวจสอบและประเมินผลโครงการมากกว่าประชาชนในพ้ืนท่ี 

   (6) งานตรวจติดตามและประเมินผล ต้องกระทําภายใต้เงื่อนไขระยะเวลากําหนดภายหลังการ
ดําเนินงานตามโครงการ  พร้อมทั้งสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ จํานวน 2 ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกป ี การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ต้องใช้เวลาพร้อม
จัดทําเอกสารรายงานการตรวจติดตามให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

         2.  ขอ้เสนอแนะที่ได้จากผลการติดตามและประเมินผล 
(1) ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                

ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศ
หรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดําเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ดําเนินการรับทราบและเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ดําเนินงานอีกทางหนึ่ง  

 (2) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในแต่ละพ้ืนที่แต่ละแห่ง  ควรให้มีการตรวจสอบคุณภาพของดิน
ลูกรังที่ใช้ในการซ่อมแซมถนน เนื่องจากบางครั้งผู้รับเหมาใช้ดินลูกรังที่มีปริมาณของหินลูกรังน้อยกว่า
ปริมาณดิน เมื่อเวลาฝนตกทําให้ถนนดินลูกรังนั้นกลายเป็นดินเหนียวหรือดินเลน ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
สัญจรไม่สะดวก 

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทําโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึง  
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (www.kkpao.go.th) ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจ
งานของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งภารกิจของผู้บริหาร มีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนอ่ืนๆ  ให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล 

(5) ในด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพ  นอกจากโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
บุคคลทั่วไปแล้ว ควรคัดเลือกคนที่มีความสนใจเข้ามารวมกลุ่มกัน สร้างคนกลุ่มน้ีให้มีความเข้มแข็ง
สามารถต่อยอดความคิด  มีการบริหารจัดการทุกอย่างภายในกลุ่มจะทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถ
ต่อรองกับพ่อค้ากลุ่มธุรกิจข้างนอกได้  

(6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการอ่ืนถึงการเสนอ
ขอโครงการท่ีเกินศักยภาพเพ่ือบรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการหรือกิจกรรม ความเร่งด่วนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่จะ
ดําเนินการได้ จะทําให้การบริหารจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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         3.  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
          (1)  ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 

                    (2) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้
สอดคล้องกับสถานการคลังของท้องถิ่น  และควรดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
 (3)  แผนเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับ
ควรให้ความสําคัญและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 
                     (4) หน่วยงานเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการ โดยคํานึงถึงตัวชี้วัดทีก่ําหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  

          (5) หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้นควร
เร่งรัดหน่วยงานทีต่้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถนําข้อมูลไปสรปุผลได้ 

         (6) ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
พิจารณาแล้ว เห็นว่า การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่น
อย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาค
ส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดข้ึนจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กําหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือทําหน้าที่ในการ
กําหนดกรอบ แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลเอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
มอบหมายให้หน่วย หรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใต้ข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกําหนดก็ได้  และให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี   

 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

     “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนําข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือยุติการดําเนินงานของหน่วยงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็น
เครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู่   

     “การติดตาม” (Monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กําลังเผชิญ   ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน 
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้
รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหา ในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา 
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   

“การประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินงานความก้าวหน้าในระหว่าง
ที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่ดําเนินการสําเร็จ เสร็จส้ินไปแล้ว ซ่ึงการประเมินผล เป็นส่ิงจําเป็น
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือ
การยุติการดําเนินงาน  ซ่ึงข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานหรือโครงการที่ได้
ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร  
นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่  ซ่ึงผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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2.   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
2.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน     

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
2.2  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
2.3 เพื่อนําไปทบทวนการวางแผนพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2.4  เพื่อใช้เปน็ข้อมูลสําหรบัหน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

3.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
       3.1  ทําให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปัญหา

และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อนําไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      3.2  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย 

แก้ปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้  
     3.3  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นกลไกสําคัญที่มุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

ท้องถิ่น 
     3.4  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

หรือโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็น
เครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 



บทที่  2   แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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  บทที่ 2 
 

แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

จุดมุ่งหมายสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  คือ การติดตามและ
ประเมินว่ามีการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างใด เพ่ือที่สามารถวัดความ
สัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ 
จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละยุทธศาสตร์  เพื่อนําไปสู่การวัดความสําเร็จของแต่ละโครงการ  
ซ่ึงจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่   ทั้งนี้  ในข้ันต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง  อันจะนํามาสู่บทสรุปที่ได้จากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดข้ึน  

 

2.1  องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาํแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 
ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิน่ที่สภาท้องถิน่คัดเลือก                  จํานวน   3  คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก                จํานวน   3  คน 

  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่วข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก              จํานวน  2  คน 
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกนัเอง                              จํานวน   2  คน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                               จํานวน  2  คน 

             โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ 29  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที ่ดังน้ี 

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.   รายงานผลและเสนอความเห็นซึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน         
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี



บทที่  2   แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบตัิงานตามที่เหน็สมควร 
 

2.2  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่  มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่  อาจกําหนดแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
               1.1  การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ อาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

      (1)  ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยทุธ์ที่กําหนด 
(2)  ความเพียงพอ(Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมหน่วยงาน 

   (3)  ความก้าวหน้า(Progress) กิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(4)  ประสิทธิภาพ(Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรพัยากรที่  
     ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ(Efficiency Evaluation) 

   (5)  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รบั(Effect) 
(6)  ผลลัพธ์และผลผลิต(Outcome and Output) เปน็การประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก  
     การทํากิจกรรมท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึน 
     จากกิจกรรม 

   (7) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รบัรวมยอด (Overall Effect) 
                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่กไ็ด้  โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  
ทั้งนี้ ข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่จะพิจารณา 
  1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 

(1)  การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

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

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ดําเนินการติดตาม

ประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิน่ตามกรอบแนวทางและวิธีการกําหนด  โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



บทที่  2   แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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 ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ดําเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด  โดยสามารถ
ติดตามประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริม่โครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเหน็ ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพือ่ให้ผู้บริหาร
ท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิน่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน และต้องปิดประกาศไว้เปน็ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน  
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจให้ความเหน็และ  
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิน่  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 
2.3  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ได้กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังน้ี   
   1. ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2559   
     2. พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้  และดําเนินการให้เสร็จภายใน  60 วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และดําเนินการตาม
แนวทางที่กําหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น และเอกสารคําอธิบายแนวทางปฏิบัติ 
   3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  สามารถนําเอาแบบสําหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  และเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  โดยแบบ
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้ 

(3.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซ่ึงตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน
จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และ
ผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดําเนินงานที่เกิดข้ึน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การทํางานต่อไป เงื่อนไขสําคัญของตัวแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(Key Stakeholders) ในการกําหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ี
เหล่านั้นในการดําเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

(3.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton 
เป็นแนวคิดที่เช่ือว่า การทําความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดข้ึนในองค์กรสามารถเห็นได้จาก
ผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึน ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจาก
การปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการทําความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ของ
องค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วย
การมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดข้ึนในองค์กร ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน 
ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ 
Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เช่ือมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ได้การนําตัว
แบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความสําคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย 
กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

(3.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้อง
กับการทําแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบน้ีถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะ
พิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่ เกิดข้ึนเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง
(Intermediate Result ; Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้หรือไม่การกําหนดเป้าหมายและผลระยะ
ต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นน้ี ทําให้สามารถนําไปพัฒนากลยุทธ์การดําเนินการต่อไปได้รวมทั้งยังสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

(3.4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการ
ประเมินผล ซ่ึงตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนําเข้ากระบวนการและ
ผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ 
ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท        
( Context) การดําเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดข้ึน (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ 
ผลที่เกิดข้ึนและผลกระทบ  

(3.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System ; 
PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับ
ตัวแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กร
เพื่อที่จะนําไปสู่การพัฒนา ซ่ึงระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
อันนําไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

(3.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น 
(Problem -Solving Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน ถือเป็น
วิธีการประเมินที่สําคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนําความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ 
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(Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือ
สามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซ่ึงในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้
ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การนําวิธีการ
แก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบ
ของเน้ือหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซ่ึงจะใส่หรือนําเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

(3.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินท่ี
ให้ความสําคัญกับการกระทํา ทั้งในรูปของการกระทําหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/
โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการน้ันๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบ
มีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและ
กําหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดําเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การกําหนดประเด็นปัญหา การ
วางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอด
ความรู้ต่อไป นอกจากน้ีผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กําหนด
นโยบายอีกด้วย 

(3.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึน
อย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดข้ึนโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินการ
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการดําเนินอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึง
ผลที่เกิดข้ึน (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพล
อย่างไร ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้อง
ใช้ อันจะเป็นส่ิงที่ใช้กําหนดได้ต่อไปว่า ควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร 
และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

(3.9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่
ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูป
ของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดข้ึน เพ่ือที่จะ
กําหนดอัตราสําหรับความบกพร่องหรือความเส่ียงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบ
ดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุข ซ่ึงจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเส่ียงของ
โรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 

(3.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ใน
การกําหนดว่า ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา          
ซ่ึงประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดย
ตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร        
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(2) กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย (3) กําหนดแนวทางการเปล่ียนแปลง             
(4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ (5) กําหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ  
(6) ดําเนินการ 

(3.11) แบบอ่ืนๆ  เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดข้ึน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้
กรอบตามข้อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

การติดตาม (Monitoring) จะทําให้เราทราบได้ว่า ขณะน้ีได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในระยะใดแล้ว ซ่ึงเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะทําให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดําเนินการในช่วงใด ตรง
กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ แผนการดําเนินงานประจําปีก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดตามผล
การดําเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวช้ีวัด (Indicators) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่กําหนดตาม

แผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคําถามว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด  4 ประการ คือ 

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

(2)  จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึง
จําเป็นต้องมีตัวช้ีวัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดําเนินการไป
แล้วทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์์ 
เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

(3)  ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ 
ซ่ึงครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงิน
งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคน
วัน (Man –month) 

(4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ 
เวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกําหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
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2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ

ดําเนินงานทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์์ ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4 ประการ คือ 

(1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซ่ึงจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2)  ผลิตภาพต่อกําลังคน เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการซ่ึงนอกจากจะเป็นตัวช้ีถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการ
ดําเนินกิจกรรมและการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จํานวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จํานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จํานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละ
ช่วงไตรมาส 

(4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในการดําเนินโครงการ การ
ตัดทอนข้ันตอนการปฏิบัติซ่ึงส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่า
สาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์์เฉพาะด้าน โดยจาก

ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยให้ความสําคัญกับมติการมีส่วนร่วม 
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสําเร็จมาก
น้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก
จํานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3)  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายท่ีพึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
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(4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเส่ียงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซ่ึงค่าความเส่ียงจะประเมินจากการ
เปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดล้อมทั้ง
ระยะส้ันและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซ่ึงอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการดํารงชีวิต 

(2)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ 
และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

(3)  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยให้ความสําคัญเรื่องการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ
ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบธรรมชาติ
ยิ่งข้ึน การปฏิบัติของยวด ยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังมากข้ึนและลดละ
พฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์์ของโครงการ

สอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการ
ประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคําถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ใน
การดําเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึน ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาตาม
ความเร่งด่วนตามความรุนแรงของปัญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวช้ีวัดความสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหา ซ่ึงเป็นมาตรการระยะส้ันและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการท่ีผู้บริหารโครงการนํามาใช้
ตลอดช่วงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
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(3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คําเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือ
สนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการหรือได้รับ
ความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ซ่ึงจะเป็นตัวช้ีความสอดคล้องในการดําเนินโครงการและสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการ
เล้ียงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ 
อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับ
ผลผลิตท่ีได้ ปริมาณเงินทุนสํารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวนและ
ขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2)  สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ
พัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากร
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินโครงการ 

(3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวช้ีวัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถใน
การพ่ึงตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จด้วยดี 
ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจํานวนประชากรเป้าหมาย การ
ขยายกําลังผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยาย
เครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

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

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็น
ธรรม ความเสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทน
ที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวช้ีวัดความเป็นธรรมโดยให้ความสําคัญทุก
กลุ่มย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ําแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน 
การจัดหาตําแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
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(2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวช้ีวัดที่ให้ความสําคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่าง
เพศ ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดําเนินโครงการให้
ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่า
เทียมในโอกาส บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวช้ีวัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่าง
ชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซ่ึงอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหา
พลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและผลกระทบด้าน
สังคม โดยคํานึง ถึงชนรุ่นอนาคต ซ่ึงจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการใน
ปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่สําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการดําเนินโครงการไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
(1)  ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผลจากการ

ดําเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ในช่วงก่อนทําโครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบใน
ลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเส่ียงให้กับสังคม และเป็น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดําเนินโครงการ 

(2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
เกิดจากโครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซ่ึงสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบ
ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ําท่วมเสียหายจาก
อุทกภัย 

(3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายท่ีเกิดจากการดําเนิน
โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเส่ือมถอยของขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนด้ังเดิม 
 เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซ่ึง
ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านส่ิงแวดล้อม 
เกณฑ์และตัวช้ีวัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยกําหนด
และวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 
    (ที่มาอ้างอิงจาก: เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 
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2.4 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกําหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยตรวจติดตามและ
ประเมินผล พร้อมสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินโครงการ โดยให้ประชาชนกรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจและประเมินผลโครงการ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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บทที่  3 
 

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรที่ทําหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามคําส่ังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ที่ 830/2559  ลงวันที่  27  เมษายน  2559  และคําส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ที่  1925/2559  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2559  ประกอบด้วย 
         1. นายอดุลย์  คามดิษฐ์           สมาชิก ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ชนบท     ประธานกรรมการฯ 
         2. นายสมาส  นามพิกุล          สมาชิก ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.พระยืน     กรรมการฯ 
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       11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ     กรรมการฯ/เลขานุการฯ 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          
ได้กําหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินโดย
พิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนา  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนา     
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้กําหนดไว้และนํามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  จัดทําเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                 สําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะประเมินจากเอกสาร รายงาน 
แนวทางการสัมภาษณ์(Interview guide)เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึก(In-depth interview) และแบบสอบถาม
(Questionnaire) ดังนี้ 

(1) แบบทดสอบหรือแบบประเมิน (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบ
และวัดผล เพ่ือดูระดับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นต้น 

(2) แบบสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซ่ึงคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่
เคร่งครัดในข้ันตอน และลําดับของข้อความ  การดําเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์
กว้างๆ   ที่เป็นสาระสําคัญที่ต้องการ  การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการเชิงคุณภาพ 
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  2 วิธี คือ 

(2.1)  แนวทางการสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ใน
รูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล  เป็นการขอข้อมูล
เพ่ิมเติมหรือขอคําอธิบายเหตุผล  และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ  การสัมภาษณ์แบบน้ีนอกจากจะได้ข้อมูล
แล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี  สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
อีกด้วย  

(2.2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลสําคัญ   
(Key informants = K.I) บางคนในหมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้  ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์
มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

(3) แนวทางการสังเกต (Observations guide line) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ใช้การสังเกต เพื่อเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้อง
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูส่ิง
ที่เกิดข้ึนอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง  ถ้าส่ิง
นั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทํา
ควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา  และสัมภาษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน  
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สามารถนํามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆ ในปรากฏการณ์ของ
ยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น         
2 ประเภท 

(3.1) แนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล  ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกันซ่ึง
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 

- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม สังเกตกิจกรรมอย่างละเอียดหรือเข้าร่วมประชุม  
-มีความตระหนักถึงสิ่งที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นๆให้ครอบคลุมมากที่สุดและชัดเจนมากที่สุด 

                      -เอาใจใส่ต่อทุกอย่างทีเ่กิดข้ึน สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
                      -ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
                      -ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
                      -จดบันทึกอย่างละเอียด 

(3.2)  แนวทางการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

(4) แบบสํารวจ (surveys guideline) ในที่น้ีหมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
จะต้องมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจ 

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ 
และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีวิธีการดังนี้ 
(1)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
(2)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

 รายไตรมาส 

                             (1)  ไตรมาสที่  1 ( เดือน  ตุลาคม – ธนัวาคม 2560 )  
(2)  ไตรมาสที่  2   ( เดือน  มกราคม – มีนาคม 2561 ) 

    (3)  ไตรมาสที่  3   ( เดือน  เมษายน – มิถนุายน 2561 )  
(4)  ไตรมาสที่  4   ( เดือน  กรกฎาคม – กันยายน 2561 ) 
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ระยะ  6  เดือน 
    (1)  เดือน  ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561    
    (2)  เดือน  เมษายน – กันยายน  2561 

(3)  ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้กาํหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุม เพือ่กําหนดกรอบแนวทาง
และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่และโครงการพัฒนา โดยจัดทําแบบการติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่และโครงการพัฒนา ดังนี้ 

- แบบที่ 1 : แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ภาคผนวก ก) เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยจะทําการประเมิน
หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่แล้ว 

- แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการดําเนินงาน (ภาคผนวก ข) เป็นแบบประเมินตนเอง มี
วัตถปุระสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบที่ 3 : แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ(ภาคผนวก ค)เป็นแบบ
ประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดต่างๆ ตามความ
เหมาะสมของโครงการและมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลทุกป ีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบท่ี 4 : แบบประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ง) เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในแต่ละโครงการ โดยจะทําการเก็บข้อมูลหลังส้ินสุด
โครงการ  

- แบบที่ 4/1 : แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม(ภาคผนวก จ)เป็นแบบสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน ผู้รบับริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่นในภาพรวม โดยทําการเกบ็ข้อมูลหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินและโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น 
การสังเกต การสํารวจ การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบ การวัดและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซ่ึงสามารถ
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน)  หน้า 18 
 

ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผน
ดําเนินงานจนส้ินสุดโครงการ  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะ ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี

(4) เมื่อเสร็จส้ินแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น        
ต้องทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ผลเป็นอย่างไร  โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ตามแผนหรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ การประเมิน
ในข้ันตอนนี้จะทําให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามโครงการ
ที่นํามาเป็นบทเรียน (Lessons learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจสําหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลใน
การดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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 บทที่  4 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          
ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) โดยใช้แบบ
รายงาน/แบบการประเมินการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด ซ่ึงปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 

4.1 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
(1) แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 ประเด็นการประเมิน 
การดําเนินการ

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ที่ 442/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2559

2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ได้มีการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่  29  
พฤศจิกายน 2559 
 

3.   มีการจัดประชุมอยา่งตอ่เนื่องสม่ําเสมอ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น   จํานวน   4  คร้ัง ดังนี้ 
คร้ังที่ 1 :  วันที่  31  มีนาคม 2559    
คร้ังที่ 2 : วันที่  27  มิถุนายน 2559 
คร้ังที่ 3 : วันที่  31  กรกฎาคม 2559 
คร้ังที่ 4 :  วันที่ 17  กรกฎาคม 2559 

4.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามคําสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ที่ 443/ 2559    
ลงวันที่    23  กุมภาพันธ์   2559 
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 ประเด็นการประเมิน 
การดําเนินการ

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี

5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีการ
ประชุม  1  คร้ัง เป็นคร้ังที่ 5/2559  ลงวันที่  29  
พฤศจิกายน  2559 
  

6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นและประชาคมท้องถิ่นไดพ้จิารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)                  
เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2559 
 

ส่วนที่ 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของ

ท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีการ

รวบรวมข้อมูลและปัญหา/ ความต้องการสําคัญมา
จัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่น เมื่อคราวจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่น  เมื่อวันที่   14  พฤศจิกายน  2559 
 

8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา           
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

 การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด   มีการ
คัดเลือกประชาคมท้องถิ่นของแต่ละอําเภอ เป็น
ตัวแทนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหา/ความต้องการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น 
(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
รายละเอียดตาม (1) 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก
ของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนด
วิสัยทัศน ์คือ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนา
ขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
แห่งอาเซียน”  รายละเอียดตาม (3) 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก
ของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น 
 

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกําหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนา ที่ชัดเจน รายละเอียดตาม  
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 ประเด็นการประเมิน 
การดําเนินการ

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี

13. มีการกําหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของ   
การพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีการกําหนด
เป้าประสงค์ของ การพัฒนาท้องถิ่น แสดงไว้ในแบบ 
ยท.02 
 

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ     
แนวทางการพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกําหนด
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 29 แนวทางการพัฒนา 
รายละเอียดตาม (5) 
 

15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัดขอนแก่น  ดังที่แสดงไว้ในแบบ ยท.01 

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อนุมัติ
แผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  วันที่ 29  พฤศจิกายน  2559 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่  30 
พฤศจิกายน  2559 
 

17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการจัดทําบัญชี
โครงการพัฒนา (แบบ  ผ.01) บัญชีประสาน
โครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) และบัญชีสรุปโครงการ
พัฒนา (แบบ ผ.03) 
 

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกําหนด
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนา 
ตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผล ไดแ้ก ่ 

(1) แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(2) แบบติดตามผลการดําเนินงาน 
(3) แบบติดตามและประเมินผลการดําเนิน

โครงการ 
(4) แบบประเมินความพึงพอใจ 
(5)  

๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่  มีการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี
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(2) การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีทรัพยากรบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ มีอุปกรณ์
และเครื่องมือทีค่รบทุกด้าน พรอ้มสนับสนุนการพัฒนาและ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที ่
2. เป็นองค์กรทีส่ามารถกําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการ
พัฒนาทอ้งถิ่น และการบริหารจัดการได้อย่างเปน็เอกภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ 
3. ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแกน่ ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีนและเปน็เมือง
ศูนย์กลางการพฒันาในหลาย ๆ ด้านของภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการศกึษา 
ด้านการสาธารณสุข 
และยังเป็นทีต่ั้งของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ ที่พร้อมจะให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาด้านตา่ง ๆ ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นในอนาคตต่อไป 
4. เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนโดยตรง สามารถกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ที่ได้อย่างเป็นเอกภาพ 
5. จังหวัดขอนแก่น มีประเพณีผูกเสี่ยว ที่เป็นวฒันธรรมที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่น 
6. จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาต ิพลังงาน
ไฟฟ้า ที่สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกจิ
บริการได้ 

1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู ้ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานที่ต้องใช ้
ทักษะ ความรู ้เทคโนโลย ีและนวัตกรรมสมัยใหม ่
รวมทั้งระบบการบริการที่มีเทคนิคและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
2. มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด งบประมาณในการ
พัฒนาจึงกระจายทุกพื้นที่ ทําให้ไม ่
สามารถดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้
งบประมาณจํานวนมากได ้
3. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู ้ความสามารถ
เฉพาะด้าน เช่น นักวิจัย นักการศึกษา 
4. นักวิเคราะหแ์ละประเมินผล และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความรูค้วามชํานาญเฉพาะด้าน 

ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจํากัด (Threat : T) 
1. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2549 กําหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ปรับระบบการบริหารงานเพ่ือรองรับภารกิจถา่ยโอน 
2. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ่นและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ด ี
3. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิน่เพิ่มมากขึ้น 

1. ประชาชนยังขาดความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ด้านการมีส่วนรว่ม การตรวจสอบ และติดตามการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ขอนแก่นประสบภัยธรรมชาตติามฤดูกาลซ้าํซาก เช่น 
ภยัแล้ง น้ําท่วม และเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น 
ดิน  และป่าไม้  เป็นตน้ 
3. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน ์ส่งผลต่อ
สังคม และวัฒนธรรม อาท ิวัยรุน่รับวัฒนธรรมตะวันตก
มากเกินไป ทําให้ไม่มีการอนุรกัษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป 
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ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) (ต่อ) อุปสรรค / ข้อจํากัด (Threat : T) (ต่อ) 
4. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครอง
สู่ท้องถิ่น โดยสร้างดุลยภาพระหว่างการกํากับดูแลและความเป็น
อิสระของท้องถิน่ในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร
ของท้องถิ่น 
5. นโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
6. นโยบายกองทุนพัฒนาสตร ีจะสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได ้ให้แก ่
7.สตร ีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีให้เข้ามา
มีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. การกาํหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา
โดยยึดพื้นที่ขององค์กรปกครองปกครองส่วนทอ้งถิ่น ยัง
ไม่ชัดเจน ระหวา่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบรหิารส่วนตาํบล 
5. การเพิ่มของประชากรแฝงที่เขา้มาอาศัยในชุมชนเมือง 
และการขยายตวัของตัวเมือง ทาํให้เกิดปัญหาสังคมเพิม่
มากขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และ
ปัญหาแรงงานตา่งด้าว เป็นตน้ 
6. แนวโน้มราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซที่สูงขึ้นส่งผล
กระทบต่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
7. โรคอุบตัิใหม่ร้ายแรง เช่น โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 
โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก คุกคามสุขภาวะของ
ประชาชน 
8. การเปิดประชาคมอาเซียน อาจทําให้มีแรงงานและ   
 ผู้ประกอบการจากตา่งชาต ิเข้ามาแข่งขันในประเทศ
มากขึ้น 

 

4.2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
                   

                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแนวนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ กลุ่มจังหวัด ที่เปล่ียนแปลงไป  รวมถึงตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่  30 พฤศจิกายน  2559  ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว  กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนให้
บรรลุไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

 

(1)วิสัยทัศน์  (Vision) 
     จากการประชุมระดมความคิด สรปุสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมกนักําหนดวิสัยทศัน์ (Vision) ดังนี้ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งม่ันพัฒนา
ขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน”   
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           (2) พันธกิจ (Mission) 
                เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนดพันธ
กิจการพัฒนา ดังนี้ 
                1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี มีความม่ันคงในการ 
ดํารงชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                2. พัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู ่และน่าลงทนุ 
                3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทนุ การบริการ และ 
การท่องเทีย่ว 
               4. เสริมสร้างความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
ควบคู่กบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
              5. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้ดํารงอยู่อย่างยั่งยืน 
              6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจาก           
ทุกภาคส่วน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร ์ 32 แนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา 
          1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทกุช่วงวัย 
          1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร 
          1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดอย่างเปน็ระบบ ครบวงจร 
          1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาเพ่ือสนบัสนนุการเล่น 
กีฬาและพัฒนากีฬาทีม่ีศกัยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 
         1.5 อนุรกัษ์ สืบสาน ทํานบุํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป 
         1.6 ส่งเสริม สนับสนนุภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเปน็ระบบและเผยแพร่      
สู่สังคม 
2. การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา 
         2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้ 
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
         2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
         2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สําคัญและเชื่อมโยงกบัภูมิสังคม 
         2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
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        2.5 ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทกุช่วงวัย ให้มีคุณภาพ และพัฒนา
ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2.6 เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา 
        3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอให้ได้
มาตรฐาน 
        3.2 พัฒนาเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ได้มาตรฐาน 
สะดวก สะอาด และปลอดภัย 
        3.3 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตเมือง
และชุมชน 
        3.4 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
        3.5 ส่งเสริมการพฒันาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา 
        4.1 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 
        4.2 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
        4.3 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนา เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบ
วงจร 
        4.4 ส่งเสริม สนับสนนุ การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
        4.5 ส่งเสริม สนับสนนุ การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝมีือแรงงานเพ่ือเพิม่รายได้และ
รองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา 
         5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ําลําธาร 
         5.2 พัฒนา ปรับปรงุ และฟื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําให้เพียงพอกับ
การเกษตรอุปโภคและบริโภค 
         5.3 สนับ สนน ุและพัฒนาประสิทธิภาพการจดัการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
         5.4 เสริมสร้างศกัยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที ่
        5.5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        5.6 สนับสนนุ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
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6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา 
        6.1 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมยัใหม่ ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
        6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 
        6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ห้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
        6.4 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิน่ 
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4.3  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
              
             (1) จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   
 

      ปีที่ 1  2561 ปีที่ 2  2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 4  2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ 

      โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคน                
                     และสังคม 

146 470,294,800 97 408,350,000 96 454,000,000 94 385,500,000 433 1,718,144,800 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 151 531,913,607 121 321,578,991 113 277,336,576 100 235,353,905 485 1,366,183,079 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 565 1,194,448,704 327 696,074,878 301 678,951,944 263 611,518,204 1,456 3,180,993,730 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 56 169,575,000 46 86,225,000 44 75,125,000 44 74,625,000 190 405,550,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

188 223,048,000 149 192,638,000 134 175,530,000 123 171,953,000 594 763,169,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหาร 
                      จัดการที่ด ี

64 174,442,000 60 151,440,000 60 149,440,000 60 144,740,000 244 620,062,000 

รวม 1,170 2,763,722,111 800 1,856,306,869 748 1,810,383,520 684 1,623,690,109 3,402 8,054,102,609 
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         (2)   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
      จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา ตามข้อบัญญัติฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนดําเนินงาน 
    ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ.2561  

      โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 146 470,294,800 49 352,826,000  -  - 49 352,826,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 151 531,913,607 41 187,160,890  -  - 41 187,160,890 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 565 1,194,448,704 172 207,798,500  -  - 172 207,798,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 56 169,575,000 14 71,401,500  -  - 14 71,401,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

188 223,048,000 28 20,262,000 - - 28 20,262,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี 64 174,442,000 47 1,046,030,420  -  - 47 1,046,030,420 

รวมทั้งสิ้น 1,170 2,763,722,111 351 1,885,479,310  -  - 351 1,885,479,310 
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         (3)   การเปรียบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณระหว่างแผนงานโครงการที่ดําเนินการตามขอ้บัญญัติฯ ประจําปี พ.ศ. 2561 
 
                        จํานวน

ยุทธศาสตร์                   จํานวนโครงการ                 งบประมาณ ปี 61 (บาท)

      

ตามแผนฯ 
ปี 61 

ตามข้อบัญญัติฯ 
ปี 61 

คิดเป็น% ของ
โครงการทั้งหมด 

ตามแผนฯ 
ปี 61 

ตามข้อบัญญัติฯ 
ปี 61 

คิดเป็น% ของ
งบประมาณทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 146 49 13.19 470,294,800 352,826,000 18.17 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 151 41 11.68 531,913,607 187,160,890 9.93 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 565 172 49.00 1,194,448,704 207,798,500 11.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 56 14 3.99 169,575,000 71,401,500 3.79 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

188 28 7.98 223,048,000 20,262,000 1.07 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี 64 47 13.39 174,442,000 1,046,030,420 55.48 

รวมทั้งสิ้น 1,170 351 100.00 2,763,722,111 1,885,479,310 100.00 
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    (4) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 (1,885,479,510 บาท) (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ 
      งบประมาณรายจ่าย      

ประจําปี 
เบิกจ่ายคิดเป็น % 

  ของโครงการทั้งหมด 
เงินสะสม รวมเบิกจ่าย 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 352,826,000 18.71 2,250,000 0.12 - - 2,250,000 0.12 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 187,160,890 9.93 11,050,000 0.59 - - 11,050,000 0.59 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 207,798,500 11.02 42,674,000 2.26 - - 42,674,000 2.26 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 71,401,500 3.79 4,400,000 0.23 - - 4,400,000 0.23 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการ  
                      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,262,000 1.07 700,000 0.04 - - 700,000 0.04 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี 1,046,030,420 55.48 2,650,000 0.14 - - 2,650,000 0.14 

รวม 1,885,479,310 100 63,724,000 3.38 - - 63,724,000 3.38 
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        (5)   ผลการดําเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ีพ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1,2)  เดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561  
 
    จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตร์ ที่แล้วเสร็จ ที่อยู่ระหว่าง ที่มีการยกเลิก ทั้งหมด 

    ดําเนินการ  

      จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 10  20.41 18 36.73 21 42.86 - - 49 13.96 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 12 29.27  16 39.02 13 31.71 - - 41 11.68 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 59 34.30 61 35.47 52 30.23 - - 172 49.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 5 35.71 5 35.71 4 28.57 - - 14 3.99 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 7.14 23 82.14 3 10.71 - - 28 7.98 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี 1 2.13 33 70.21 13 27.66 - - 47 13.39 

รวม 89 25.36 156 44.44 106  30.20 - - 351 100 
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             (6)   ผลการดําเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ีพ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1,2)  เดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561  
 
    จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

ที่ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ ที่เบิกจ่ายแล้ว ที่อยู่ระหว่าง ที่มีการยกเลิก งบประมาณทั้งสิ้น 

    ดําเนินการ

  
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 2,250,000 0.12 345,985,000 18.35 4,591,000 0.24 - - 352,826,000 18.71 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 11,050,000 0.59 155,660,890 8.26 20,450,000 1.08 - - 187,160,890 9.93 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 42,674,000 2.26 101,950,000 5.41 63,174,500 3.35 - - 207,798,500 11.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 4,400,000 0.23 63,251,500 3.35 3,750,000 0.20 - - 71,401,500 3.79 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

700,000 0.04 18,162,000 0.96 1,400,000 0.07 - - 20,262,000 1.07 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี 2,650,000 0.14 912,180,220 48.38 131,200,200 6.96 - - 1,046,030,420 55.48 

รวม 63,724,000 3.38 1,597,189,310 84.71 224,565,700  11.91 - 1,885,479,310 100 
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      4.4   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  พ.ศ. 2561  (ไตรมาส 1,2 )ระหว่างเดือนตุลาคม  
             2560 –  มีนาคม  2561 

  

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ไตรมาส 1,2)ระหว่างเดือนตุลาคม 2560–มีนาคม 2561      
ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาภายใต้แผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2561  การเบิกจ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามแผนดําเนินงาน ทั้ง  6 ยุทธศาสตร์  ซ่ึงปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)  รวมโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561 จํานวน  1,170  โครงการ  
งบประมาณตามแผนฯ  2,763,722,111 บาท(สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อย-
สิบเอ็ดบาทถ้วน) และนํามาจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561  จํานวน  351 โครงการ  
งบประมาณ  1,885,479,310  บาท(หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 
ปรากฏตามแผนภูมิ ดังนี้  

   
  แผนภูมิแสดง  การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ กับงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 

 

 
 
 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์ท่ี 6

งบประมาณตามแผนฯ 470,294,800  531,913,607  1,194,448,704  169,575,000  223,048,000  174,442,000 

งบประมาณตามข้อบญัญัติ 352,826,000  187,160,890  207,798,500  71,401,500  20,262,000  1,046,030,420 
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แผนภูมิแสดง      จํานวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ประจําปี พ.ศ.2561 

 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายและจํานวนโครงการ เมื่อจําแนกตาม

ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรียงลําดับการตั้งงบประมาณ พบว่า ยุทธศาสตร์      
ที่ตั้งงบประมาณสูงสุดอันดับแรกได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมากที่สุด  จํานวนเงิน   1,046,030,420  บาท  สําหรับ  47 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  55.48 ของ
งบประมาณทั้งหมด  ลําดับที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  จํานวนเงิน  
352,826,000  บาท  สําหรับ  49  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 18.71   ลําดับที่ 3   ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชน  จํานวนเงิน  207,798,500  บาท   สําหรับ  172  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  11.02  
ลําดับที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา  จํานวนเงิน  187,160,890  บาท  สําหรับ 41  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  9.93  ลําดับที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  จํานวนเงิน  71,401,500 บาท  
สําหรับ  14  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   3.79   ลําดับสุดท้าย  ลําดับที่ 6  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จํานวนเงิน  20,262,000 บาท สําหรับ 25  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 1.07 
 
 
 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์ท่ี 6

โครงการตามข้อบญัญตัิ 49	 41	 172	 14	 28	 47	

งบประมาณตามข้อบญัญัติ 352,826,000	 187,160,890	 207,798,500	 71,401,500	 20,262,000	 1,046,030,420
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การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560–มีนาคม 2561 รวม 2 ไตรมาส  
ทําการติดตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทั้ง 6  ยุทธศาสตร์ ตามแผน
ดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  การเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 พบว่า จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน 89 โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 25.36 งบประมาณที่เบิกจ่าย 63,724,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.38  จํานวนโครงการ          
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ  156  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  44.44 งบประมาณ  1,597,189,610 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 84.71  โครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 106 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 30.20  งบประมาณ 
224,565,700 บาท คิดเป็น  ร้อยละ 11.91    

  

จํานวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
89 25.36 156 44.44 106 30.20 351 100

63,724,000 3.38 1,597,189,610 84.71 224,565,700 11.91 1,885,479,310 100
 

แผนภูมิแสดง   ผลการดําเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 แยกเป็นยุทธศาสตร ์

 
 

จํานวนโครงการท่ี
เบกิจ่ายแล้ว

ติดเป็นร้อยละ
จํานวนโครงท่ีอยู่
ระหว่างดําเนินการ

ติดเป็นร้อยละ
จํานวนโครงการท่ี
ยงัไมดํ่าเนินการ

ติดเป็นร้อยละ รวม

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 10 20.41 18 36.73 21 42.86 49

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 12 29.27 16 39.02 13 31.71 41

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 59 34.3 61 35.47 52 30.23 172

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 5 35.71 5 35.71 4 28.57 14

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 2 7.14 23 82.14 3 10.71 28

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 1 2.13 33 70.21 13 27.66 27

รวม 89 25.36 156 44.44 106 30.2 351
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แผนภูมิแสดง  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2561 

 
 

                 ผลจากการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  พ.ศ. 2561  รวม 2 ไตรมาส  พบว่า  มีเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งส้ิน  63,724,000 บาท    
ยุทธศาสตร์ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากเป็นลําดับ 1  คือยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  
งบประมาณเบิกจ่าย 42,674,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 ลําดับที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา  
งบประมาณเบิกจ่าย 11,050,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.59  ลําดับที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน  งบประมาณเบิกจ่าย  4,400,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.23  ลําดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี  งบประมาณเบิกจ่าย  2,650,000 บาท ติดเป็นร้อยละ 0.14  ลําดับที่ 5  ยุทธศาสตร์ 1   
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  งบประมาณเบิกจ่าย  2,250,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.12  และลําดับที่ 6  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณเบิกจ่าย 700,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.04 
 
 
 
 
 

ยทุธสาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ที  3 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 รวม

ดําเนินการแล้วเสร็จ 2,250,000 11,050,000 42,674,000 4,400,000 700,000 2,650,000 63,724,000

อยูร่ะหว่างดําเนินการ 345,985,000 155,660,890 101,950,000 63,251,500 18,162,000 912,180,220 1,597,610

ยงัไมไ่ด้ดําเนินการ 4,591,000 20,450,000 63,174,500 3,750,000 1,400,000 131,200,200 224,565,700

รวม 352,826,000 187,160,890 207,798,500 71,401,500 20,262,000 1,046,030,420 1,885,479,310
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4.5   การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 
 

 แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

คําชี้แจง  :  แบบท่ี  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง  
เดือน  เมษายน  และ เดือน ตุลาคม ของทุกป ี     

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2.  รายงานผลการดําเนินงานระยะ 6 เดือน ( เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ) 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
        1.  ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผน  และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบติั 
 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

ที่ปรากฏ ที่ได้ปฏิบติั ของโครงการที ่
อยู่ในแผน   ปรากฏในแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 146 49 4.20 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 151 41 3.50 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 565 172 14.70 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 56 14 1.20

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
                       และสิ่งแวดล้อม 

188 28 2.40 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 64 47 4.00 

รวม 1,170 351 30.00 
 

              จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า จํานวน
โครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี(2561-2564) ในป ีพ.ศ. 2561  จาํนวนโครงการทีป่รากฏใน
แผนพัฒนาฯ มีจํานวนทั้งสิ้น  1,170  โครงการ และนาํโครงการมาปฏิบัติได้  จํานวน  351  โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  30.00  
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4.6  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        ขอนแก่นในภาพรวม 
                     การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ในภาพรวม ซ่ึงประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปรากฏดังนี้ 

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.44 0.669 มาก

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 4.27 0.724 มาก

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.32 0.719 มาก

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  4.18 0.720 มาก

5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.29 0.726 มาก

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.23 0.724 มาก

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหา 4.28 0.758 มาก 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.28 0.728 มาก 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  4.36 0.686 มาก

รวม 4.29 0.717 มาก 

                 จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกยุทธศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x  = 4.29, 
S.D. = 0.717) (หรือคิดเป็นร้อยละ 85.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็น
อันดับแรก คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม( x  = 4.44, S.D. =0.669) 
รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม( x  =  4.36, S.D. = 0.686) และ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.32, S.D. = 0.719) ตามลําดับ ส่วน
ข้อที่มีระดับความพึงพอใจต่ําสุด แต่ความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมากคือ มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( x  = 4.18,  S.D. = 0.720)   
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น             
ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561   
ครั้งที่ 1  รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม  2561) โดยการตรวจสอบเอกสาร       
การสัมภาษณ์ การสังเกต และการสํารวจตามแบบประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดไว้  สามารถสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดังนี้ 
 

5.1   สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      (1) การติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ใช้แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการครบทั้ง  19  ข้อ 
      (2)  การติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้แบบติดตามผลการ
ดําเนินงาน พบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(2561-2564) 
เฉพาะป ีพ.ศ. 2561  มี  1,170  โครงการ  งบประมาณ  2,763,722,111 บาท (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสามล้าน
เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2561  จํานวน  351  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00  ของจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ. 2561) ทั้งหมด  และอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จํานวน  1,885,479,310 บาท(หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 
ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม  2561  จํานวน  89  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
25.36  งบประมาณที่เบิกจ่าย  63,724,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 3.38 โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน  
จํานวน  156  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  44.44  งบประมาณ  1,597,189,610  บาท และโครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ  จํานวน  106  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 30.20  งบประมาณ  1,597,189,610  บาท 
     (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี พ.ศ. 2561 (ประกาศใช้เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2559) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือประเมินผลโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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 -ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  มีโครงการท่ีได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561  มีโครงการทั้งส้ิน  49 โครงการ งบประมาณ 352,826,000 บาท 
ดําเนินการแล้วเสร็จ  10  โครงการ  งบประมาณ  2,250,000  บาท  อยู่ระหว่างดําเนินการ  18  โครงการ  
งบประมาณ  345,985,000  บาท  และยังไม่ได้ดําเนินการ  21  โครงการ  งบประมาณ  4,591,000  บาท 
       -ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา มีโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2561  มีโครงการทั้งส้ิน  41 โครงการ  งบประมาณ  187,160,890  บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ  
12  โครงการ งบประมาณ  11,050,000  บาท   อยู่ระหว่างดําเนินการ  16  โครงการ  งบประมาณ  
155,660,890  บาท  และยังไม่ได้ดําเนินการ  13  โครงการ  งบประมาณ  20,450,000 บาท 
 -ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561  มีโครงการทั้งส้ิน  172  โครงการ งบประมาณ  207,798,500  บาท ดําเนินการ
แล้วเสร็จ  59  โครงการ  งบประมาณ 42,674,000  บาท  อยู่ระหว่างดําเนินการ  61  โครงการ  
งบประมาณ  101,950,000  บาท  และยังไม่ได้ดําเนินการ  52  โครงการ  งบประมาณ  63,174,500  บาท 
 -ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561  มีโครงการทั้งส้ิน  14  โครงการ  งบประมาณ  71,401,500  บาท  ดําเนินการ
แล้วเสร็จ  5  โครงการ   งบประมาณ  4,400,000  บาท   อยู่ระหว่างดําเนินการ   5  โครงการ  งบประมาณ  
63,251,500  บาท  และยังไม่ได้ดําเนินการ  4  โครงการ  งบประมาณ  3,750,000  บาท 
 -ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561  มีโครงการทั้งส้ิน  28  โครงการ  งบประมาณ  
20,262,000  บาท  ดําเนินการแล้วเสร็จ  2  โครงการ   งบประมาณ  700,000  บาท อยู่ระหว่างดําเนินการ  
23  โครงการ  งบประมาณ  18,162,000  บาท  และยังไม่ได้ดําเนินการ  3  โครงการ  งบประมาณ  
1,400,000  บาท 
 -ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี   มีโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561  มีโครงการท้ังส้ิน  47  โครงการ  งบประมาณ  1,046,030,420  
บาท  ดําเนินการแล้วเสร็จ  1  โครงการ  งบประมาณ  2,650,000  บาท  อยู่ระหว่างดําเนินการ  33  
โครงการ  งบประมาณ  912,180,220  บาท  และยังไม่ได้ดําเนินการ  13  โครงการ  งบประมาณ  
131,200,200  บาท 
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5.2  ประเด็นจากการติดตามและประเมินผล 
   จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  ครั้งที่ 1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้อสังเกต จากการติดตาม
ประเมินผลฯ ดังนี้ 
 

      1. ปัญหาและอุปสรรค 
              การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561   มีประเด็นข้อเสนอแนะดังน้ี 
              (1) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจํานวนจํากัด  ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่น
และทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทําให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
อีกทั้งระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตามแผนดําเนินงานไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานจริง ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ บางครั้งการดําเนินงานอาจไม่ครบตามแผน
หรือเกิดความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 
               (2)  การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาํหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความ
ล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้  และยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงการทีต่ั้งไว้ในแผนพัฒนา    
     (3) บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน  จึงไม่เห็นความสําคัญของการปฏิบัติ    
ตามแผน  ซ่ึงถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้ 
             (4) ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงโครงการหรือรายละเอียดของโครงการต่างๆ ของทางราชการ 

 (5)  จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/
แบบประเมินประกอบกับการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสําคัญในการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะต้องทําการตรวจสอบและประเมินผลโครงการมากกว่าประชาชนใน
พ้ืนที่ 

   (6) งานตรวจติดตามและประเมินผล ต้องกระทําภายใต้เงื่อนไขระยะเวลากําหนดภายหลังการ
ดําเนินงานตามโครงการ  พร้อมทั้งสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ จํานวน 2 ครั้ง ภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี  การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ต้องใช้เวลาพร้อมจัดทํา
เอกสารรายงานการตรวจติดตามให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
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      2.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการติดตามและประเมินผล 
(1) ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น              

ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศ
หรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดําเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ดําเนินการรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการนั้นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานหรือกิจกรรม           
ที่ดําเนินงานอีกทางหนึ่ง  

(2) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในแต่ละพ้ืนที่แต่ละแห่ง  ควรให้มีการตรวจสอบคุณภาพของดิน
ลูกรังที่ใช้ในการซ่อมแซมถนน เนื่องจากบางครั้งผู้รับเหมาใช้ดินลูกรังที่มีปริมาณของหินลูกรังน้อยกว่า
ปริมาณดิน เมื่อเวลาฝนตกทําให้ถนนดินลูกรังนั้นกลายเป็นดินเหนียวหรือดินเลน ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
สัญจรไม่สะดวก 

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทําโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึง  
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (www.kkpao.go.th) ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน
ของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งภารกิจของผู้บริหาร มีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนอ่ืนๆ  ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล 

(5) ในด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพ  นอกจากโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
บุคคลทั่วไปแล้ว ควรคัดคนที่มีความสนใจเข้ามารวมกลุ่มกัน สร้างคนกลุ่มนี้ให้มีความเข้มแข็งสามารถต่อยอด
ความคิด   มีการบริหารจัดการทุกอย่างภายในกลุ่มจะทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถต่อรองกับพ่อค้า
กลุ่มธุรกิจข้างนอกได้  

(6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการอ่ืนถึงการเสนอขอ
โครงการที่เกินศักยภาพเพ่ือบรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการหรือกิจกรรม ความเร่งด่วนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะ
การเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่จะดําเนินการได้ 
จะทําให้การบริหารจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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        3.  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
          (1)  ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 

                   (2)  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้อง
กับสถานการคลังของท้องถิ่น  และควรดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
           (3)  แผนเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควร
ให้ความสําคัญและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/
อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 
                     (4) หน่วยงานเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการ โดยคํานึงถึงตัวชี้วัดทีก่ําหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  

          (5) หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้นควร
เร่งรัดหน่วยงานทีต่้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดสามารถนําข้อมูลไปสรุปผลได้ 

         (6) ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณา
แล้ว เห็นว่า การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง
อยู่ที่การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการ
ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของ
ท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดข้ึนจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
  
  



บรรณานุกรม 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น: คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน 
           ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ปปป. 
สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การศึกษาและวางระบบการติดตามและ 
           ประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (พฤศจิกายน 2547).(อัดสําเนา)   
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี: คู่มือการปฏิบัติงานด้านการกระจายอํานาจให้แก ่
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
           ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กรุงเทพฯ โรงพิมพ์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545 
เอกสารประกอบการบรรยาย  หลักสูตร  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
          ส่วนท้องถิ่น : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
           (พ.ศ.2550 -2564):   กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,  2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
            งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น:  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น:  แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
            กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2561 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
            ประจําปีงบประมาณ 2560 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   www. kkpao.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 1  แบบกํากบัการจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

คําชีแ้จง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  โดยจะทําการติดตามและประเมนิผล หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

 ประเด็นการประเมิน 
การดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    
1.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
   

2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ    
4.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
   

6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณา
ร่างแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   

ส่วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน    
7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทํา

ฐานข้อมูล 
   

8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   

9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

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

ท้องถ่ิน 
   

๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือไม่    
 



แบบที่ 2  แบบตดิตามผลการดําเนนิงาน 
 

คําชีแ้จง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

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

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

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

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

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
พัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

        

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
พัฒนาการศึกษา 

        

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาเมืองและชุมชน 

        

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

        

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีดี 

        

รวม         
 

ผลการตดิตามและประเมินผล 

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

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

 



4. ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

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

โครงการท่ี
อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติฯ 

โครงการท่ีได้
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

(นําไปปฏิบัติ) 

โครงการท่ี
ดําเนินการตาม
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

รวมโครงการท่ี
ดําเนินการท้ังสิ้น 

 
จํานวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา       
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

      

รวม       
 

ผลการตดิตามและประเมินผล 

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

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

ลําดั
บท่ี 

ประเภทรายจ่าย / โครงการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว 

1       
2       
3       
4       

รวม 
     

 

ผลการตดิตามและประเมินผล 

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

 

 



แบบที่ 3  แบบตดิตามและประเมินผลการดาํเนินโครงการ 
 

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

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

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

ส่วนที่ 2  ผลการดาํเนินงานตามข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปี  
3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ไดป้ฏบิตัติามข้อบญัญตัิ
งบประมาณฯ 

ท่ี ประเภทรายจ่าย / โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ได้รับ
จัดสรร 

เบิกจ่าย 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม      

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา      

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน      

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน      

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี      

รวมทั้งสิ้น  ……….……  รายการ 
     

ผลการตดิตามและประเมินผล 

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

  

 

 

 

 

 

 

 
 



ส่วนที่  3 ประเมินความพงึพอใจต่อการดาํเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ในภาพรวม 
 
คําชีแ้จง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 

ท่านมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เช่น การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนต่าง ๆ การทาํงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  มากน้อยเพียงใด 

 

ประเด็นคําถาม 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปาน
กลาง 

พอใจ 
น้อย 

ไม่พอใจ 

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

 
ข้อเสนอแนะ  

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

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

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

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

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

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

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

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
           โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน 

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเปนปจจบุัน       
                  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  แหงพระราชบญัญัติกาํหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกระเบยีบไว ดังนี ้
                  ขอ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘” 
                         ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                      ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                         บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้ใหใชระเบยีบนี้แทน 
       ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
                       “องคกรปกครองสวนทองถิน่”  หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมอืงพัทยา 
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มกีฎหมายจัดตั้ง ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
                         “สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา 
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง      
                         “คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่”  หมายความวา คณะกรรมการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัด  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
และคณะกรรมการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนท่ีมกีฎหมายจัดตั้ง  
                        “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่อืน่     
ที่มีกฎหมายจดัตั้ง 



 
๑๐ 

 
                            (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิน่
ประกาศเปนแผนการดําเนนิงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนนิงานภายในสิบหาวันนับแตวนัท่ีประกาศ เพ่ือ 
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวนั 
                           ขอ ๒๗  แผนการดําเนนิงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันทีต่ั้งงบประมาณดําเนนิการหรือไดรบัแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ทีต่องดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนัน้  
                           การขยายเวลาการจดัทําและการแกไขแผนการดําเนนิงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
       

หมวด ๖ 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

 

                      
                          ขอ ๒๘  ใหผูบริหารทองถิน่แตงตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย   
                           (๑) สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคดัเลือกจํานวนสามคน                             

(๒) ผูแทนประชาคมทองถิน่ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน                                          
   (๓) ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน                              
   (๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน                                                     
   (๕) ผูทรงคณุวุฒิท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน                                                       
             โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
        กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคดัเลอืกอีกได 
                          ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
     (๑)  กําหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
     (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๓)   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ 
ผูบริหารทองถิน่ เพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น และประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
   (๔)  แตงตั้งคณะอนกุรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 



 
๑๑ 

 
   ขอ ๓๐  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ 
รวมดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี ้
     (๑)  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจดัทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
     (๒) ผูบริหารทองถิ่นพจิารณาอนุมัติขอกาํหนด ขอบขายและรายละเอยีดของงาน 
      (๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมนิผล 
     (๔)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนนิการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการตดิตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 
      (๕)  ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนิผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน         
  ขอ ๓๑  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพือ่ใหการบริหารงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการตดิตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
 

               บทเฉพาะกาล 
   
 

   ขอ ๓๒  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัตกิาร ท่ีมีอยูเดิมกอนวนัที่
ระเบียบนี้มผีลในการประกาศใช ใหมีผลใชไดตอไป 
 
                                                                   ประกาศ ณ วนัที่     ๒๙   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๔๘ 

                          สมชาย  สุนทรวัฒน 
                            (นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 

                            รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัตริาชการแทน 
                             รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

 
• ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ไป เลมที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง  

วันที่ ๑๗ ตลุาคม ๒๕๔๘  หนา ๔๖ - ๕๗ 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้แก้ไขคําว่า  “แผนพัฒนาสามปี”  เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  ในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ทุกแห่ง 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “แผนพัฒนา”  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  “แผนพัฒนาสามปี”  

“โครงการพัฒนา”  “การเพิ่มเติม”  และ“การเปลี่ยนแปลง”  ในข้อ  ๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“แผนพัฒนา”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กําหนด  

วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา  ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า   
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๑๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
 (ก) อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
 (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
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 (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้นดําเนินการ 
ในยุทธศาสตร์ที่สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (ง) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
 (ฉ) แผนพฒันาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน   
 ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคํานึงถึง

สถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย   
(๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ  

การจัดทําร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดทําร่างแผนพัฒนา  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  

เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  นําปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน  ที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามอํานาจหน้าที่” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๗  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ที่เก่ียวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนา
และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา 
จากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแลว้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
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(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๘  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  เมืองพัทยา   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

ให้นายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   

ในกรณีของเทศบาลตําบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้นายอําเภอก็ได้   
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามวรรคสาม  วรรคสี่ 

และวรรคห้าแล้ว  ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ” 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๒๒  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ   
และประกาศใช้ต่อไป” 

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   
ไม่ให้ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง   
ของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๗  แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ   
ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน   

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   

การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๓๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการดําเนินงาน  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ที่มีอยู่เดิมหรือดําเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับได้
ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 









ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1 /2561 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อาคาร 6)







การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (คร้ังที่ 1 รอบเดือนเมษายน) 

                                        คณะที่ปรึกษา 
1.  ดร.พงษ์ศกัด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2. นายสิทธิกลู  ภูคําวงศ ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3. นางวัชราภรณ ์ ผ่องใส  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4. นายวัฒนา  ช่างเหลา   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
5.  นางพัฒนาวดี   วิริยปยิะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
6.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
7.  นางสาวนงลักษณ์  รตันจนัทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
8.  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ            รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

 1. นายอดุลย์   คามดิษฐ์      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น   ประธานกรรมการ 
 2. นายสมาส  นามพิกุล      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น        กรรมการ 
 3. นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น       กรรมการ 

4. นายธนโชต ิ  กองอนนัตระกูล  ผู้แทนประชาคมท้องถิน่                กรรมการ 
      5. นางฐิติรตัน์  อัครสูริย์              ผู้แทนประชาคมท้องถิน่                   กรรมการ 
         6. ท้องถิน่จังหวัดขอนแก่น                 หัวหน้าส่วนราชการ          กรรมการ 

7. โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดขอนแก่น     หัวหน้าส่วนราชการ                   กรรมการ 
8. นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 

        10. นายประยทุธ์  ชาญนุวงศ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ          กรรมการ/เลขานุการ 

คณะทํางาน 
1. นางสาวศิริวรรณ  สุรินทะ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ            คณะทํางาน 

          2. นางนวลมณ ี เหล่ากุนทา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ            คณะทํางาน 
 3. นายอภิเดช สุระมณ ี           นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ            คณะทาํงาน 
          4. นายพงศ์พีระ  ศรีบุญเรือง     นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ปฏิบัติการ                    คณะทํางาน 
          5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร ์              คณะทํางาน 
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