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คํานํา 
 

      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้กําหนดให้มีการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

      ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานผลการติดตามฉบับน้ี จะสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้กับประชาชนเกิดความพึงพอใจและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ธันวาคม  2562 
 
 



-ข-   
                                                     สารบญั 
                     หน้า  
 
คํานาํ              ก 
 

สารบัญ                       ข  
 

บทสรุปผูบ้ริหาร                      ค 
 

บทที ่ 1    บทนํา          1 – 2 
 

บทที ่ 2   แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                         3 – 11  
              

บทที่  3   วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                     12 – 15 
   

บทที่  4   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                  16 - 48 
 

บทที่  5   สรปุผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                         49 – 54 
 

บรรณานุกรม  
      

ภาคผนวก 
 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548  เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 ข้อ 14 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ได้ทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสรุปดังน้ี 

1. ด้านการต้ังงบประมาณ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2562  ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนดําเนินงานประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562  รวม  6  ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รวมโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2562 จํานวน 2,731  โครงการ 
งบประมาณตามแผนฯ  3,389,203,819 บาท (สามพันสามร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสนสามพันแปดร้อยสิบเก้า-
บาทถ้วน) และนํามาจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวน 1,251 โครงการ
งบประมาณ  1,366,648,800 บาท (หน่ึงพันสามร้อยหกสิบหกล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)       
คิดเป็นร้อยละ 45.81 ของโครงการตามแผนฯ 

2. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทําการติดตามและประเมินผล
ครอบคลุมแผนพัฒนาฯ ทั้ง 6  ยุทธศาสตร์ ตามแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562  ในด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า จากจํานวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  จํานวน 1,251 โครงการ งบประมาณ 1,366,648,800 บาท จํานวนโครงการ        
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  886  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.82 งบประมาณ 1,090,739,725 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ  79.81  จํานวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   365  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.18 งบประมาณ  
225,959,075  บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.53   

 3. ด้านความพึงพอใจของประชาชน 
                  คณะกรรมการฯ  ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด้านความพึงพอใจของประชาชน   
ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวม 6 ยุทธศาสตร์ กําหนดระดับคะแนนความพึง
พอใจไว้เต็ม  5  คะแนน  โดยผลจากการติดตามฯ  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน
โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีคะแนน 4.15  หรือ
คิดเป็นร้อยละ 83.00  เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนมากที่สุดเป็นอันดับ
แรก คือ ด้านการพัฒนาการศึกษา มีคะแนน 4.72  คิดเป็นร้อยละ 94.40  มากอันดับ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม มีคะแนน  4.41  คิดเป็นร้อยละ 82.20  มากอันดับ 3  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีคะแนน 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00  มากอันดับ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีคะแนน 
4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40  มากอันดับ 5  ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน มีคะแนน 3.92  คิดเป็นร้อยละ 78.40    
และระดับที่ 6  ระดับปานกลาง  คือ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีคะแนน 3.50 คิดเป็นร้อยละ 70.00   
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            4. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         คณะกรรมการฯ  ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวม 6 ยุทธศาสตร์ กําหนดระดับคะแนนการมีส่วนร่วม
ไว้เต็ม 5 คะแนน  โดยผลจากการติดตามฯ  พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน 4.16 (หรือคิดเป็นร้อยละ 
83.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ด้านการ
พัฒนาการศึกษา มีคะแนน 4.76  คิดเป็นร้อยละ  93.40   มากอันดับ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม    
มีคะแนน 4.45  คิดเป็นร้อยละ 89.00  มากอันดับ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
มีคะแนน 4.23  คิดเป็นร้อยละ 84.60  มากอันดับ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีคะแนน  4.12  คิดเป็น  
ร้อยละ 82.40   มากอันดับ 5  ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน มีคะแนน3.94  คิดเป็นร้อยละ 78.80 และ มาก
อันดับที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  มีคะแนน 3.54  คิดเป็นร้อยละ 70.80 
 

ประเด็นจากการติดตามและประเมินผล 
   จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้อสังเกต จากการติดตาม
ประเมินผลฯ ดังน้ี 
        1. ปัญหาและอุปสรรค 
              การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 มีประเด็นข้อเสนอแนะดังน้ี 
              (1) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและ     
ทันต่อความต้องการของประชาชน ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตามแผนดําเนินงานไม่สอดคล้องกับ
การดําเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้  
      (2) บุคลากรส่วนใหญ่ไมเ่ข้าใจเรื่องแผน จึงไม่ให้ความสําคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัย
สําคัญในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้ 
              (3) ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่ กําหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เน่ืองมาจากเงินรายได้เข้ามาล่าช้า ทําให้กระบวนการข้ันตอนในการจัดหามีความล่าช้าไปด้วย   

  (4)  จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสําคัญในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการ
ประเมินผลฯ เท่าที่ควร  

   (5) งานตรวจติดตามและประเมินผล ต้องกระทําภายใต้เง่ือนไขระยะเวลากําหนด การวิเคราะห์ข้อมูล
ต้องให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการติดตามฯ ให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ
ภายในเดือนธันวาคมทุกปี              

         2.  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการติดตามและประเมินผล 
(1) ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควร

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า  ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศหรือ
ประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดําเนินงาน  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ดําเนินการรับทราบและเข้าใจเก่ียวกับ
โครงการน้ันๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ดําเนินงาน
อีกทางหน่ึง  
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(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรจัดทําโครงการที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน มีอายุการใช้
งานยาวนาน  เพ่ือลดงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมในแต่ละปี 

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทําโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึง และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ 

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการรวม    
ทั้งภารกิจของผู้บริหารให้เป็นปัจจุบันเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล 

(5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรให้กับส่วนราชการจัดลําดับความสําคัญ ความเร่งด่วนให้
สอดคล้องกับงบประมาณ  ก่อนการเสนอขอโครงการที่เกินศักยภาพเพ่ือบรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่จะดําเนินการได้ จะทําให้การบริหารจัดการน้ันไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

         3.  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
         (1)  ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ลดขั้นตอนในการทํางาน สามารถตรวจสอบได้ 

                   (2) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การคลังของท้องถิ่น  และควรดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง 
          (3) แผนเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสําคัญและทําความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา/อุปสรรค        
ที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 
                     (4) หน่วยงานให้เห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการ  โดยคํานึงถึงตัวช้ีวัดที่กําหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  

          (5) หวัหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้นควรเร่งรัด
หน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสามารถนําข้อมูลไปสรุปผลได้ 

         (6) ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 (7) ควรลงพื้นที่ให้ข้อมูลการที่ดําเนินงาน โดยช้ีแจงรายละเอียดโครงการ กับประชาชนในการลง
พ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง และชาวบ้านเข้าใจให้ความร่วมมือ 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด    
ร่วมกันทํา ร่วมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ  มีพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ให้มีความสุข มีอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  และพัฒนามีระบบบริการสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น  และประเทศชาติโดยรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองย่ิงขึ้น  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนา
ที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป  
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

      ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตนเอง จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญประการหน่ึงที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะ
บ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการดําเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการดําเนินงาน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดกรอบ แนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลเอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการภายใต้ข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กําหนดก็ได้  และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

 

1.1 ความสําคญัของการติดตามและประเมินผล 
     “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเคร่ืองมือในการนําข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข

เพ่ิมเติมหรือยุติการดําเนินงานของหน่วยงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเคร่ืองมือที่จําเป็น
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู่   

     “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ย้อนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กําลังเผชิญ ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน ให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหา ในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม   
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“การประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินงานความก้าวหน้าในระหว่างที่
กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่ดําเนินการสําเร็จ เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินงาน    
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็น
อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 
1.2 วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล  

2.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  

2.2  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
2.3 เพ่ือนําไปทบทวนการวางแผนพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2.4  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรบัหน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

1.3 ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล  
        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นดังน้ี 
       3.1  ทําให้ทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงที เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      3.2  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้

ถูกจุดและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้  
     3.3  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกลไกสําคัญที่มุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

ท้องถิ่น 
     3.4  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการดําเนินงานตามแผนงาน หรือ

โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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  บทท่ี 2 
 

แนวทางในการตดิตามและประเมินผล 
 

จุดมุ่งหมายสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน คือ การติดตามและประเมิน
ว่ามีการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างใด เพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมุติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับต่อไปได้ ดังน้ัน การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานใน
แต่ละยุทธศาสตร์  เพ่ือนําไปสู่การวัดความสําเร็จของแต่ละโครงการ  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ทั้งน้ี ในขั้นต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะนํามาสู่บทสรุปที่
ได้จากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น  

 

2.1  องค์กรทีร่ับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 6  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                    จํานวน   3  คน 
2. ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นทีป่ระชาคมท้องถิ่นคัดเลือก                      จํานวน   2  คน 

  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                    จํานวน   2  คน 
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง                                    จํานวน   2  คน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                                     จํานวน   2  คน 

             โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึงคนทํา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28  ใหม้ีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ 29  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มอํีานาจหน้าที่ ดังน้ี 

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย   
ปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2.2  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มขีั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจกําหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
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               1.1  การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

      (1)  ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กําหนด 
(2)  ความเพียงพอ(Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมหน่วยงาน 

   (3)  ความก้าวหน้า(Progress) กิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(4)  ประสทิธิภาพ(Efficiency) เป็นการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรท่ี  

ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ(Efficiency Evaluation) 
   (5)  ประสทิธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ(Effect) 

(6)  ผลลัพธ์และผลผลิต(Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก  
การทํากิจกรรมท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

   (7) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนําแนวทางท้ังหมดที่กําหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้  โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมนิ
ความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 
  1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อาจกําหนดแนวทางดังน้ี 

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

(2) การประเมนิผลโครงการ (Project  Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation)  

(3) การประเมนิผลกระทบ (Impact  Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามประเมินผล

โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการกําหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นดําเนินการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด  โดยสามารถติดตามประเมินผลได้
ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนท่ี 4  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล   ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  อย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นและ  ข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
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2.3  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการ
แต่งต้ังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และเพ่ิมเติม ((ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังน้ี   
   1. ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564)ตามแนวทางการพิจารณา
คุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/      
ว 6064 ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2561   
     2. พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้และ
ดําเนินการให้เสร็จภายใน  60 วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
ไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น และเอกสารคําอธิบายแนวทางปฏิบัติ 
   3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  สามารถนําเอาแบบสําหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังน้ี 

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

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

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

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

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

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

(3.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ต้ังใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการดําเนินอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น 
(Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อปัจจัย
ภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กําหนด
ได้ต่อไปว่า ควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากน้ีการประเมินผลกระทบ
ยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

(3.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงที่ใช้
ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตาราง
โดยท่ีในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวต้ังจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะกําหนดอัตรา
สําหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทาง
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การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้า
ระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 

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

(3.11) แบบอ่ืนๆ  เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

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

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

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายท่ีกําหนดตามแผนการ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคําถามว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนด
หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการ
ว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จํานวนแหล่งนํ้าขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร 
สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กําหนด 

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

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

(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ เวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบกําหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้าน
เวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
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2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์์ที่ได้กับทรัพยากรท่ีใช้ไปในการดําเนินงาน

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ใน
การดําเนินงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4 ประการ คือ 

(1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ 
ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2)  ผลิตภาพต่อกําลังคน เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวช้ีถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน
การดําเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมและการ
เพ่ิมเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จํานวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จํานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จํานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

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

3. เกณฑ์ประสิทธผิล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์์เฉพาะด้าน โดยจากผลลัพธ์

จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  
ประการ คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

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

(3)  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความ
พึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

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

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

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

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

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

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง  พิจารณาว่าวัตถุประสงค์์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ

หรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจําเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจน
จะต้องตอบคําถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็น
จริงได้หรือไม่ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเร่ืองหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้ง
ที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนตาม
ความรุนแรงของปัญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวช้ีวัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนํามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลา
ของการดําเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

(3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คําเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการดําเนิน
โครงการ ซึ่งจะเป็นตัวช้ีความสอดคล้องในการดําเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากร
เป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเน่ืองมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเน่ืองของ

กิจกรรมว่าจะสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้ นอกจากน้ียังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 
3 ประการ คือ 
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(1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ 
จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ 
ปริมาณเงินทุนสํารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวนและขนาดกองทุนดําเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2)  สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการพัฒนา
องค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายใน
กระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการ
ดําเนินโครงการ 

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

 

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

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

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

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

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวช้ีวัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่น
ปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยคํานึงถึง
ชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดําเนินโครงการไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการดําเนินการ 

โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนทํา
โครงการเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม 
และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติ
และผู้ดําเนินโครงการ 
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(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบท่ีต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกนํ้าท่วมเสียหายจากอุทกภัย 

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
และส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย
โครงสร้างแบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเส่ือมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเช่ือ ความเอ้ือ
อาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเก้ือกูลของชุมชนด้ังเดิม 
 เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวช้ีวัดจะเป็นประ
โยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมาณเป็น
ตัวช้ีวัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 
(ที่มาอ้างอิงจาก: เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อปท. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

2.4  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกําหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจติดตามและประเมินผล 
พร้อมสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินโครงการ โดยให้ประชาชนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ
และประเมินผลโครงการ  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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บทท่ี  3 
 

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรที่ทําหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนา  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น           
ที่ 3022/2561  ลงวันที่  21  มิถุนายน  2561  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ 4736/2561       
ลงวันที่  18  ตุลาคม  2561   
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนด
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาความ
สอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา      
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ได้กําหนดไว้และนํามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จัดทําเป็นรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ต่างๆ  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 

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

(1) แบบทดสอบหรือแบบประเมิน(Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่นการทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ 

(2) แบบสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด   คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลําดับของ
ข้อความ  การดําเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ   ที่เป็นสาระสําคัญที่ต้องการ  การให้ได้
ข้อมูลการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  2 วิธี คือ 

(2.1)  แนวทางการสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบ
ของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล  เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอ
คําอธิบายเหตุผล  และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ  การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี  สร้างความเช่ือถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  
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(2.2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลสําคัญ   
(Key informants = K.I) บางคนในหมู่บ้าน เน่ืองจากบุคคลน้ันมีความรู้  ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่า
คนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

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

(3.1) แนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล  ชุมชนหรือหมู่บ้าน มกิีจกรรมร่วมกันซึ่งการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมน้ีมีลักษณะเด่น คือ 

- มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม สังเกตกิจกรรมอย่างละเอียดหรือเข้าร่วมประชุม  
- มีความตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นๆให้ครอบคลุมมากทีสุ่ดและชัดเจนมากที่สุด 

                      - เอาใจใสต่่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
                      - ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
                      - ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
                      - จดบันทึกอย่างละเอียด 

(3.2)  แนวทางการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนน้ันๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมน้ันๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

(4) แบบสํารวจ (surveys guideline) ในที่น้ีหมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
สํารวจ และทิศทางการสํารวจ 

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

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีวิธีการดังน้ี 
(1)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
(2)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาส ดังน้ี 
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 รายไตรมาส 
                             (1)  ไตรมาสที่  1  ( เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม 2561 )  

(2)  ไตรมาสที ่ 2   ( เดือน  มกราคม – มีนาคม 2562 ) 
    (3)  ไตรมาสที ่ 3   ( เดือน  เมษายน – มิถุนายน 2562 )  

(4)  ไตรมาสที ่ 4   ( เดือน  กรกฎาคม – กันยายน 2562 ) 

 (3)  ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน  ว่าสามารถดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้หรือไม่ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุม เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางและ
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นและโครงการพัฒนา โดยจัดทําแบบการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา ดังน้ี 

- แบบท่ี 1 : แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ภาคผนวก ก) เป็นแบบประเมินตนเองใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยจะทําการประเมินหลังจากที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

- แบบท่ี 2 : แบบติดตามผลการดําเนนิงาน (ภาคผนวก ข) เป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกปี อย่างน้อยปี 1 ครั้ง 

- แบบที่ 3 : แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ(ภาคผนวก ค)เป็นแบบประเมิน
ตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของโครงการและมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลทุกปี อย่างน้อยปี 1  ครั้ง 

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

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

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

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

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้
แบบรายงาน/แบบการประเมินการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังน้ี 
4.1 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

(1) แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 

 ประเด็นการประเมิน การดําเนินการ ผลการประเมิน มี ไม่มี 
ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    
1.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ท่ี 2463/2561 ลงวันท่ี  25 พฤษภาคม 2561 

2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ได้มีการประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 
 

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีการประชุม คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน  4  
คร้ัง ดังนี้ 

คร้ังท่ี 1 :  วันท่ี  23 เมษายน 2562    
คร้ังท่ี 2 : วันท่ี   5  มิถุนายน 2562 
คร้ังท่ี 3 : วันท่ี  13 มิถุนายน 2562 
คร้ังท่ี 4 : วันท่ี  18  กันยายน 2562 

4.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามคําสั่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ท่ี 2462/ 2561  ลงวันท่ี  25  
พฤษภาคม  2561 

5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจําปี 
2562  มีการประชุม  4  คร้ัง  

คร้ังท่ี 1 :  วันท่ี  23 เมษายน 2562    
คร้ังท่ี 2 : วันท่ี   5  มิถุนายน 2562 
คร้ังท่ี 3 : วันท่ี  13 มิถุนายน 2562 

   คร้ังท่ี 4 : วันท่ี  18  กันยายน 2562 
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 ประเด็นการประเมิน การดําเนินการ ผลการประเมิน มี ไม่มี 
6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคม

ท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น ได้มีการประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เม่ือวันท่ี 13 
มิถุนายน  2562 
 

ส่วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน    
7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของ

ท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีการรวบรวม

ข้อมูลและปัญหา/ ความต้องการสําคัญมาจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
- ประชุมทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต

จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 4  มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

- ประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด เม่ือวันท่ี 
11  มิถุนายน  2562 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น 
 

8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา              
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  การจัดเวทีประชาคมท้องถ่ิน ระดับจังหวัด มีการ
คัดเลือกประชาคมท้องถ่ินของแต่ละอําเภอ เป็นตัวแทน
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความ
ต้องการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) 
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)  
 
 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนดวิสัยทัศน์ 
คือ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กร
การพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งม่ันพัฒนาขอนแก่นเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง”   
 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น 
 

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกําหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนา ท่ีชัดเจน   
 

13. มีการกําหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของ   
การพัฒนาท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีการกําหนด
เป้าประสงค์ของ การพัฒนาท้องถ่ิน แสดงไว้ในแบบ  
ยท.02 
 

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ         
แนวทางการพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกําหนด
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 29 แนวทางการพัฒนา ราย 
 



บทที่ 4    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

                         รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 18 

 ประเด็นการประเมิน การดําเนินการ ผลการประเมิน มี ไม่มี 
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มี

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ขอนแก่น  ดังท่ีแสดงไว้ในแบบ ยท.01 
 

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2559  
- เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1  ประจําปี  2561  

เม่ือวันท่ี 7  กุมภาพันธ์ 2561 
- เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี  24 

เมษายน  2562 
 

17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการจัดทําบัญชีโครงการพัฒนา 
(แบบ  ผ.01) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
และบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.03) 
 

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกําหนด
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนา ตาม
แบบประเมินการติดตามและประเมินผล ได้แก่  

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

           ฯลฯ 
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือไม่   มีการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินทุกปี 
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(2) การวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) 

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

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีทรัพยากรบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ มีอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือที่ครบทุกด้าน พร้อมสนับสนุนการพฒันาและช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ 
2. เป็นองค์กรที่สามารถกําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการพัฒนา
ท้องถ่ิน และการบริหารจัดการได้อย่างเป็นเอกภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
3. ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเป็นประตูสู่อินโดจีนและเป็นเมือง
ศูนย์กลางการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข 
และยังเป็นที่ตั้งของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบัน
การเงิน องค์กรธุรกิจ ที่พร้อมจะให้การส่งเสริมและสนับสนนุการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในอนาคต
ต่อไป 
4. เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนโดยตรง สามารถกําหนดทิศทางการ
พัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างเป็นเอกภาพ 
5. จังหวัดขอนแก่น มีประเพณีผูกเสี่ยว ที่เป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่น 
6. จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า 
ที่สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการได้ 
 
 
 
 

1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ 
ทักษะ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมทั้ง
ระบบการบริการที่มีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2. มีเขตพื้นที่รับผดิชอบทั้งจังหวัด งบประมาณในการพัฒนา
จึงกระจายทุกพื้นที่ ทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากได้ 
3. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ด้าน เช่น นักวิจัย นักการศึกษา 
4. นักวิเคราะห์และประเมินผล และบุคลากรทางการศึกษาที่
มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน 

ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจาํกัด (Threat : T) 
1. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
กําหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินชัดเจน
มากข้ึน ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปรับระบบการบริหารงาน
เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน 
2. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
ต้องมีระบบการบริหารจดัการที่ดี 
3. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทใน
การจัดบริการสาธารณะของท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 

1. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้าน
การมีส่วนร่วม การตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ขอนแก่นประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาลซํ้าซาก เชน่ ภัย
แล้ง น้ําท่วม และเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ ดิน  และป่าไม้  เป็น
ต้น 
3. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน ์ส่งผลต่อสังคม 
และวัฒนธรรม อาทิ วัยรุ่นรับวัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป 
ทําให้ไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน และมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) (ต่อ) อุปสรรค / ข้อจาํกัด (Threat : T) (ต่อ) 
4. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสู่
ท้องถ่ิน โดยสร้างดุลยภาพระหว่างการกํากับดูแลและความเป็นอิสระ
ของท้องถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถ่ิน 
5. นโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส ์
6. นโยบายกองทุนพัฒนาสตรี จะสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ ให้แก่ 
7.สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีให้เข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

4. การกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการพฒันาโดย
ยึดพื้นที่ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่
ชัดเจน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
5. การเพิ่มของประชากรแฝง ที่เข้ามาอาศัยในชุมชนเมือง 
และการขยายตัวของตัวเมือง ทําให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มมาก
ข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหา
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
6. แนวโน้มราคานํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซที่สูงข้ึนส่งผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน 
7. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ โรค
ไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก คุกคามสุขภาวะของประชาชน 
8. การเปิดประชาคมอาเซียน อาจทําให้มีแรงงานและ   
 ผู้ประกอบการจากต่างชาติ เข้ามาแข่งขันในประเทศมากข้ึน 
 

 

4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
                   

                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแนวนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาระดับประเทศ กลุ่มจังหวัด ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
มีการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2562 เพ่ือตอบสนองความต้องของประชาชนและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จึงจําเป็นต้องมีการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุไปสู่
วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ดังน้ี 

 
 

               วิสัยทัศน์  (Vision) 
     จากการประชุมระดมความคิด สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการ

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังน้ี 

“องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปน็องค์กรการพฒันาแบบบูรณาการ มุ่งม่ันพัฒนาขอนแก่น  
เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรยีนรูแ้บบเศรษฐกิจพอเพยีง ”   

 
 
 
 
 
 



บทที่ 4    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

                         รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 21 

   พันธกิจ(Mission) 
                 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
                 2. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง
ย่ังยืน 
                 3. พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคณุภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาและชุมชนท้องถิ่น 
                 4. สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                 5. ประสานและเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริการสาธารณะ 
                 6. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิน่ 
                 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างย่ังยืน 
                 8. สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน 
                 9. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
            นโยบายด้านการพัฒนา 
                 นโยบายที่  1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
                 นโยบายที่  2 การพัฒนาการศึกษา 
                 นโยบายที่  3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
                 นโยบายที่  4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
                 นโยบายที่  5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 นโยบายที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 
4.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
                จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากจะมี
หน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับภาพรวมของจังหวัด ตามกฎหมายที่จัดต้ัง ยังต้องมีหน้าที่ในการประสานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับท้องถิ่น สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ กลุ่ม องค์กร
ในเขตจังหวัด ปฏิบัติตามนโยบายของ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่
การแก้ไขปัญหาและ ตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
                ดังน้ัน การวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้พิจารณา
บทบาท อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบด้วย 
                  - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
                 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
                 - แนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ตามประกาศท่ีคณะกรรมการ การกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด - บริบทการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
                 - ศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
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            ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ 6 ด้าน คือ 
                (1) ด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 
                (2) ด้านการพัฒนาการศึกษา 
                (3) ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน  
                (4) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
                (5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                (6) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
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4.4  การจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
             ด้านการวางแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่      
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรบัฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที ่ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
             (1)  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 

ปีที่ 1  2561 ปีที ่2  2562 ปีที ่3  2563 ปีที่ 4  2564 
ยุทธศาสตร ์ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ 

โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพ 
                   คนและสังคม 146 470,294,800 142 556,685,000.00 115 560,900,000.00 113 491,800,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 151 531,913,607 172 377,555,791.00 138 324,641,376.00 125 282,658,705.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและ 
                   ชุมชน 565 1,194,448,704 1,847 1,804,072,228.00 474 867,912,944.00 429 796,723,204.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
                   ชุมชน 56 169,575,000 59 91,738,000.00 48 79,720,000.00 48 77,420,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 188 223,048,000 428 344,351,000.00 156 191,530,000.00 144 187,153,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบ 
                    บริหารจัดการที่ดี 64 174,442,000 83 214,801,800.00 80 211,472,800.00 79 206,572,800.00 

รวม 1,170 2,763,722,111 2,731 3,389,203,819.00 1,011 2,236,177,120.00 938 2,042,327,709.00 
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                การจัดทํางบประมาณ   ผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใชข้อ้บัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยมีโครงการ       
ที่บรรจุอยู่ในขอ้บัญญัติงบประมาณ จํานวน 1,251 โครงการ งบประมาณ 1,366,671,800.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้  
       
         (2)   การเปรียบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณ ที่ดําเนนิการตามข้อบญัญัติฯ ประจําปี พ.ศ. 2562 
 
                       จาํนวน                      จํานวน   

ยุทธศาสตร์                  โครงการ ปี 62                   งบประมาณ ปี 62 (บาท)   

      

ตามแผนฯ 
ปี 62 

ตาม
ข้อบัญญัติฯ 

ปี 62 

คิดเป็น% ของ
โครงการตาม

ข้อบัญญัติ ปี 62 

ตามแผนฯ 
ปี 62 

ตามข้อบัญญัติฯ 
ปี 62 

คิดเป็น% ของ
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ ปี 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 142 51 4.08 556,685,000 353,968,000 25.87 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 172 79 6.31 377,555,791 185,029,800 13.54 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 1,847 889 71.06 1,804,072,228 501,715,900 36.71 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 59 18 1.44 91,738,000 23,295,000 1.74 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 428 195 15.59 344,351,000 95,315,000 6.97 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 83 19 1.52 214,801,800 207,825,100 15.21 

รวมทั้งสิ้น 2,731 1,251 100 3,389,203,819 1,366,468,800 100 
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  (3) จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 
 
      จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ           

ตามแผนดําเนินงาน        
ปี พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา ตามข้อบัญญัติฯ เงินสะสม 

     ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ.2562 

      โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 142 556,685,000 51 353,468,000  -  - 51 353,468,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 172 377,555,791 79 185,029,800  -  - 79 185,029,800 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 1,847 1,804,072,228 889 501,715,900  - - 889 501,715,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 59 91,738,000 18 23,295,000  -  - 18 23,295,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 428 344,351,000 195 95,315,000 - - 195 95,315,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 83 214,801,800 19 207,825,100  -  - 19 207,825,100 

รวมทั้งสิ้น 2,731 3,389,203,819 1,251 1,366,648,800 - - 1,251 1,366,648,800 
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 การใช้จ่ายงบประมาณ  องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น มีการใช้จา่ยงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา  รวม  365  โครงการ  จํานวนเงิน  225,959,075  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวน  886 โครงการ จํานวนเงิน  1,090,739,725  บาท  
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

         (4)  ผลการดําเนินงานตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  
 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
ที่ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการและ 
เงินงบประมาณทั้งหมด 

 
ยุทธศาสตร ์ ที่เบิกจ่ายแลว้ ที่อยู่ระหว่าง 

ดําเนินการ 

   จํานวนเงิน โครงการ จํานวนเงิน โครงการ จํานวน
เงิน โครงการ โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ งบประมาณ 
ร้อยละของ 

งปม.
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 353,468,000 51 - - - - 51 4.08 353,468,000 25.87 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 183,972,300 75 1,057,500 4 - - 79 6.31 185,029,800 13.54 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 299,941,325 572 201,774,575 317 - - 889 71.06 501,715,900 36.71 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 23,295,000 18 - - - - 18 1.44 23,295,000 1.74 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 72,188,000 151 23,127,000 44 - - 195 15.59 95,315,000 6.97 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ด ี 157,875,100 19 - - - - 19 1.52 207,825,100 15.21 

รวม 1,090,739,725 886 225,959,075 365 - - 1,251 100 1,366,648,800 100 
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      4.4 การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ กับงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ ประจําปี พ.ศ. 2562  

  

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภายใต้แผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562  ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  
ซึ่งมีโครงการและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รวมโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  จํานวน  2,731 โครงการ  งบประมาณตามแผนฯ  3,389,203,819 บาท(สามพัน-
สามร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสนสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) และนํามาจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2562  จํานวน  1,251  โครงการ  งบประมาณ  1,366,648,800 บาท(หน่ึงพันสามร้อยหกสิบหกล้าน-
หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนภูมิ ดังน้ี  

   

  แผนภูมิแสดง  การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ กับงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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

งบประมาณตามแผนฯ 556,685,000  377,555,791  1,804,072,228 91,738,000  344,351,000  214,801,800  3,389,203,819

งบประมาณตามข้อบญัญัติ 353,468,000  185,029,800  501,715,900  23,295,000  95,315,000  207,825,100  1,366,648,800
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เปรียบเทยีบงบประมาณตามแผนฯ กับ งบประมาณตามข้อบญัญัตฯิ
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แผนภูมิแสดง      จํานวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ประจําปี พ.ศ.2562 
 

 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการต้ังงบประมาณรายจ่ายและจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานประจําปี 
พ.ศ.2562 จํานวน  1,251 โครงการ งบประมาณ  1,366,648,800 บาท  เมื่อจําแนกตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรียงลําดับการต้ังงบประมาณ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ต้ังงบประมาณสูงสุดอันดับแรกได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จํานวนเงิน  501,715,900  บาท  
สําหรับ  889 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 36.71 ของงบประมาณทั้งหมด ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตร์  ที่ 1  ด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม  จํานวนเงิน  353,468,000  บาท  สําหรับ  51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.83  ลําดับที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  จํานวนเงิน  207,825,100  บาท  สําหรับ  19 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 15.21 ลําดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา จํานวนเงิน  185,029,800  บาท  
สําหรับ 79 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 13.54  ลําดับที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  จํานวนเงิน  95,315,000  บาท  สําหรับ  195 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6.97 ลําดับสุดท้าย  ลําดับที่ 6  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จํานวนเงิน 23,295,000 บาท  สําหรับ 18  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.74 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

โครงการตามข้อบญัญตัิ 51  79  889  18  195  19  1,251 

งบประมาณตามข้อบญัญัติ 353,468,000  185,029,800  501,715,900  23,295,000  95,315,000  207,825,100  1,366,648,800

‐

200,000,000 

400,000,000 

600,000,000 

800,000,000 

1,000,000,000 

1,200,000,000 

1,400,000,000 

1,600,000,000 

จาํ
นว

นง
บป

ระ
มา

ณ
ตา

มข้
อบั

ญ
ญั
ตฯิ
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แผนภูมิแสดง  แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2562 
 

 
 

                การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทําการติดตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
ทั้ง  6 ยุทธศาสตร์ ตามแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวนโครงการ 1,251 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
1,366,648,800  บาท  การเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พบว่า จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 886 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 70.82 งบประมาณ 1,090,739,725 บาท  คิดเป็นร้อยละ  
79.81 จํานวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 365 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.18 งบประมาณ  
225,959,075  บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.53  ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม งบประมาณ  353,468,000 บาท เบิกจ่ายทั้งหมด  เบิกจ่ายมากลําดับที่ 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเมืองและชุมชน งบประมาณ  299,941,325  บาท คิดเป็นร้อยละ 21.95 เบิกจ่ายลําดับที่ 3 ยุทธศาสตร์   
ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา งบประมาณ 183,972,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.46 เบิกจ่ายลําดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี งบประมาณ 157,875,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.55 เบิกจ่ายลําดับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 72,188,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 
5.28  และลําดับสุดท้ายลําดับที่ 6  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณ  23,295,000 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 1.70   

 
 
 
 
 
 

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

ดําเนินการแล้วเสร็จ 353,468,000  183,972,300  299,941,325  23,295,000  72,188,000  157,875,100  1,090,739,725

อยูร่ะหว่างดําเนินการ ‐ 1,057,500  201,774,575  ‐ 23,127,000  ‐ 225,959,075 

ยงัไมไ่ด้ดําเนินการ 0 0 0 0 0 0 0
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แสดงจาํนวนโครงการและงบประมาณที่ดาํเนินการ 
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4.5   การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2562 
 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

คําชี้แจง  :  แบบที่  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกปี      

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน ( เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 ) 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
        1.  ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 

ที่ปรากฏ ที่ได้ปฏิบัติ ของโครงการที่ 
อยู่ในแผน   ปรากฏในแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 142 51 4.08 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 172 79 6.31 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 1,847 889 71.06 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 59 18 1.44 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
                       และสิ่งแวดล้อม 428 195 15.59 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 83 19 1.52 

รวม 2,731 1,251 100 
 

              จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พบว่า  จํานวน
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ในปี พ.ศ.2562 จํานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
มีจํานวนทั้งสิ้น 2,731  โครงการ  และนําโครงการมาปฏิบัติได้  จํานวน  1,251  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.81  
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4.6  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
      ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
              การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวม 6 ยุทธศาสตร์ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 833 คน 
แยกประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     
เป็นรายยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 
 

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ (n=104) 

 ค่า S.D.  ค่าเฉล่ีย   
( x ) ระดับ 

1. มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การมีงานทํา การจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น 0.604 4.48 มาก 

2. การพัฒนาคนในชุมชนและสังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม            
นําความรู้สู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อย่างยั่งยืน   0.608 4.23 มาก 

3. มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา เพ่ือการแข่งขันและต้านภัยยาเสพติดให้คนใน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   0.525 4.38 มาก 

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีต  
ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงไว้อย่างยั่งยืน   0.570 4.54 มากท่ีสุด

5. การส่งเสริมพัฒนาคน ให้มีทักษะในการดํารงชีวิตให้เหมาะสมทุกช่วงวัย   0.554 4.48 มาก 

6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับในชุมชนและสังคม เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพของตนเอง สู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติ   0.621 4.31 มาก 

7. การส่งเสริมให้เกิดทุนทางสังคมที่ดี อันมีผลมาจากคนในชุมชน และสังคม       
ทุกระดับ เป็นคนที่มีคุณภาพ   0.556 4.31 มาก 

8. การป้องกันปัญหาและการบําบัดผู้ติดยาเสพติดของจังหวัด เช่น การจัดกิจกรรม
เพ่ือการป้องกันและแก้ปัญหา การให้ความรู้ต่อประชาชนและความเข้มงวด       
ของส่วนราชการในมาตรการเพ่ือกันกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น   

0.537 4.51 มากท่ีสุด

9. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การมีงานทํา การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีรายได้
ให้กับผู้สูงอายุ   0.553 4.46 มาก 

รวม 0.580 4.41 มาก 
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          จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
มีค่าเฉลี่ย ( x ) 4.41,S.D.=0.580) (หรือคิดเป็นร้อยละ 88.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงไว้อย่างย่ังยืน มีค่าเฉล่ีย( x ) 4.54,S.D.=0.570)  มากที่สุดอันดับ 2 การป้องกันปัญหาและ
การบําบัดผู้ติดยาเสพติดของจังหวัด เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือการป้องกันและแก้ปัญหา การให้ความรู้ต่อประชาชน
และความเข้มงวดของส่วนราชการในมาตรการเพ่ือกันกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ย ( x )4.51,S.D.=0.537) มาก
อันดับ 3 มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การมีงานทํา การจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น มีค่าเฉลี่ย               
( x ) 4.48,S.D.=0.604) และการส่งเสริมพัฒนาคน ให้มีทักษะในการดํารงชีวิตให้เหมาะสมทุกช่วงวัย มีค่าเฉล่ีย          
( x ) 4.48,S.D.=0.554) มาก อันดับ 4 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การมีงานทํา การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีรายได้
ให้กับผู้สูงอายุ มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.46,S.D.=0.553) มาก อันดับ 5 มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา เพ่ือการแข่งขันและ
ต้านภัยยาเสพติดให้คนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีค่าเฉลี่ย ( x ) 4.38,S.D.=0.525) และประเด็นหัวข้อระดับ
ความพึงพอใจน้อยสุด คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับในชุมชนและสังคม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของ
ตนเอง สู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติ มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.31,S.D.=0.621) แต่ยังอยู่ในระดับมาก    
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(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศกึษา 

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ (n=123) 

ค่า S.D.   ค่าเฉลี่ย( x ) ระดับ 

1. การสนับสนุนด้านการศึกษาของ อบจ. โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด 0.499 4.76 มากท่ีสุด 

2. การสนับสนุนการศึกษาของ อบจ. ด้านความพร้อมเพียงของจํานวนครูผู้สอน 0.543 4.64 มากท่ีสุด 

3. การพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน/ผู้บริหาร ในสถานศึกษาสังกัด อบจ. 0.558 4.69 มากท่ีสุด 

4. การเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่สถานศึกษาช้ันนําของประเทศ ได้อย่าง  
เท่าเทียมกับทุกสถานศึกษาท่ัวประเทศ 0.519 4.75 มากท่ีสุด 

5. การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะ
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ 0.572 4.69 มากท่ีสุด 

6. การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรมอันดีที่จะสามารถนําไปใช้สําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

0.525 4.70 มากท่ีสุด 

7. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ เพ่ือการ
แข่งขันในทุกระดับ 0.504 4.75 มากท่ีสุด 

8. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่ือและนวัตกรรม การเรียนการสอน สําหรับครู นักเรียน 
และบุคคลทั่วไป 0.433 4.78 มากท่ีสุด 

9. การส่งเสริมให้เกิดทุนทางสังคมที่ดี อันมีผลมาจาก เด็ก เยาวชน เป็นคนท่ีมี
คุณภาพ เร่ิมจากสถานศึกษา 0.469 4.72 มากท่ีสุด 

10.การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ            
ในอนาคตได้ 0.495 4.73 มากที่สุด

รวม 0.515 4.72 มากที่สุด
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           จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย      
( x ) 4.72, S.D. = 0.515) (หรือคิดเป็นร้อยละ 94.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ    
มากท่ีสุดทุกข้อ  มากท่ีสุดอันดับแรก คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอน สําหรับครู 
นักเรียน และบุคคลทั่วไป มีค่าเฉล่ีย ( x  ) 4.78, S.D. = 0.433)  มากที่สุด อันดับ 2 การสนับสนุนด้านการศึกษาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา
ในสังกัด  มีค่าเฉล่ีย ( x )  4.76, S.D. = 1.499)  มากที่สุด อันดับ 3 การเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่สถานศึกษา
ช้ันนําของประเทศ ได้อย่างเท่าเทียมกับทุกสถานศึกษาท่ัวประเทศ มีค่าเฉลี่ย( x  ) 4.75, S.D.=0.519) และ การ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ เพ่ือการแข่งขันในทุกระดับ มีค่าเฉลี่ย( x  )4.75,      
S.D.=0.504)  มากท่ีสุด อันดับ 4 การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในอนาคตได้ 
มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.73, S.D. = 0.495 มากที่สุด อันดับ 5 การส่งเสริมให้เกิดทุนทางสังคมที่ดี อันมีผลมาจาก            
เด็ก เยาวชน เป็นคนที่มีคุณภาพ เริ่มจากสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.72, S.D. = 0.469) และประเด็นหัวข้อระดับ
ความพึงพอใจน้อยสุด คือ การสนับสนุนการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านความพร้อมเพียง 
ของจํานวนครูผู้สอน มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.64, S.D. = 0.543)  แต่ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมากที่สุด 
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       (3)ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ (n=103) 

    ค่า S.D. ค่าเฉล่ีย ( x ) ระดับ 

1. การก่อสร้างถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. มีสภาพดี ผิวจราจรไม่เป็นหลุม
เป็นบ่อ ใช้การได้ดีมีความปลอดภัย   0.903 3.98 มาก 

2. การพัฒนาและการบํารุงรักษาถนนในความรับผิดชอบ ของ อบจ. เช่น          
ผิวจราจร, ไหล่ทางไม่ชํารุด   0.886 3.85 มาก 

3. การพัฒนาและบํารุงรักษาทําให้เกิดการความปลอดภัยในการสัญจรไปมาท้ัง
ชีวิตและทรัพย์สิน   0.821 3.82 มาก 

4. การสนับสนุน การช่วยเหลือ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ในจังหวัด ของ อบจ. เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน   

0.789 3.83 มาก 

5. การประสานและการจัดทําผังเมืองอย่างเป็นระบบส่งผลให้ชุมชน และ   
บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบมากขึ้น   0.692 3.92 มาก 

6. การก่อสร้างก่อถนนทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน 
ตําบลและอําเภอได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา  0.804 3.88 มาก 

7. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทําให้บ้านเมืองมี
ความสงบสุข มีความเป็นระเบียบ   0.797 3.87 มาก 

8. การติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรบริเวณถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.          
ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุ เช่น ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายแนะนํา  0.837 4.09 มาก 

9. การปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางสะอาด สะดวก มีความปลอดภัย สภาพ      
ข้างทางไม่รก เช่น ถางป่าข้างทาง ตัดกิ่งไม้   0.797 3.92 มาก 

10. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน        
มีความสะดวก เช่น ไฟฟ้า ประปา   0.637 4.04 มาก 

รวม 0.804 3.92 มาก 

 

           
 
 



บทที่ 4    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

                              รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 36 

 
 
 
           จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย           
( x ) 3.92, S.D. = 0.804)  (หรือคิดเป็นร้อยละ 78.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ  มากอันดับแรก คือ การติดต้ังเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุ เช่น ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายแนะนํา มีค่าเฉลี่ย ( x )        
4.09, S.D. = 0.837)  มาก อันดับ 2  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมีความ
สะดวก เช่น ไฟฟ้า ประปา มีค่าเฉล่ีย  ( x ) 4.04, S.D. = 0.637)  มาก อันดับ 3 การก่อสร้างถนนในความรับผิดชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสภาพดี ผิวจราจรไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ใช้การได้ดีมีความปลอดภัย           
มีค่าเฉล่ีย( x ) 3.98, S.D. = 0.903)  มาก อันดับ 4  การปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางสะอาด สะดวก มีความปลอดภัย 
สภาพข้างทางไม่รก เช่น ถางป่าข้างทาง ตัดก่ิงไม้  มีค่าเฉล่ีย( x ) 3.92, S.D. = 0.797) และ การประสานและการ
จัดทําผังเมืองอย่างเป็นระบบส่งผลให้ชุมชน และบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบมากขึ้นมีค่าเฉลี่ย ( x ) 3.92, S.D. = 
0.692)  มากอันดับ 5 การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทําให้บ้านเมืองมีความสงบสุข มีความ
เป็นระเบียบ มีค่าเฉล่ีย( x ) 3.87, S.D.=0.797) และประเด็นหัวข้อระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับสุดท้าย คือ การ
พัฒนาและบํารุงรักษาทําให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมาทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.82,          
S.D. = 0.821)   
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         (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน 

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ (n=96) 

    ค่า S.D.  ค่าเฉล่ีย ( x ) ระดับ 

1. การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความ
หลากหลายเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว   0.682 4.16 มาก 

2. การประชาสัมพันธ์ แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดขอนแก่น 
เช่นการแจกเอกสารแผ่นพับ การจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว    

0.647 4.09 มาก 

3. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้   0.748 4.11 มาก 

4. การส่งเสริมศักยภาพการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทําให้ระบบนิเวศน์ของธรรมชาติกลับคืนมา   0.683 4.05 มาก 

5. การส่งเสริมและการพัฒนาสินค้าชุมชนเป็นสินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จัก ทํา
ให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น   0.702 4.17 มาก 

6. การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลาง ทางด้านการค้า การลงทุน 
และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น   0.678 4.09 มาก 

7. การพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมด้านการตลาด เป็นการขยายสินค้าให้กว้างขึ้น  0.696 4.07 มาก 

8. การเพ่ิมศักยภาพกลุ่ม ชุมชนให้มีความพร้อม ทั้งในด้านการบริหารจัดการ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวม ดีขึ้น   0.672 4.08 มาก 

9. การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชนในระดับรากหญ้า   0.688 4.24 มาก 

10. ประชาชนสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นสินค้าส่งออกขายใน
ท้องตลาดได้   0.731 4.08 มาก 

รวม 0.695 4.12 มาก 
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            จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย   
( x ) 4.12, S.D. = 0.695) (หรือคิดเป็นร้อยละ 82.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ  มากอันดับแรก  คือ  การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนในระดับราก
หญ้า  มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.24, S.D. = 0.688)  มาก อันดับที่ 2 การส่งเสริมและการพัฒนาสินค้าชุมชนเป็นสินค้า OTOP 
ให้เป็นที่รู้จัก ทําให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.17, S.D. = 0.702) มาก อันดับ 3 การส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความหลากหลายเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย ( x ) 4.16,             
S.D. = 0.682) มาก อันดับ 4  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรที่ย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ มีค่าเฉลี่ย ( x )4.11, S.D.=0.748) มาก อันดับ 5 การ
ประชาสัมพันธ์ แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดขอนแก่น เช่นการแจกเอกสารแผ่นพับ การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.09, S.D. = 0.647) และการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลาง 
ทางด้านการค้า การลงทุน และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.09, S.D. = 0.678) และ 
ประเด็นหัวข้อระดับความพึงพอใจน้อยสุด คือ การส่งเสริมศักยภาพการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ทําให้ระบบนิเวศน์ของธรรมชาติกลับคืนมา มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.05, S.D. = 0.683) แต่ระดับความพึงพอใจยัง
อยู่ในระดับมาก 
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       (5) ยุทธศาสตร์ที ่5   ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(แหล่งน้ํา) 

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ (n=85) 

    ค่า S.D. ค่าเฉล่ีย ( x ) ระดับ 

1. การจัดหาแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภค ให้เกษตรกรไว้ทําการเกษตร 0.743 4.04 มาก 

2. การใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 0.810 3.95 มาก 

3. โครงการน้ีสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดปี  0.769 3.86 มาก 

4. โครงการน้ีทําให้เกษตรกรมแีหล่งนํ้าใช้ในการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วง
ได้อย่างเพียงพอ  0.775 3.85 มาก 

5. โครงการน้ีสร้างการเรียนรู้ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ได้อย่างเหมาะสม 0.658 3.88 มาก 

6. โครงการน้ีทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและพัฒนาในด้าน อ่ืนๆ  0.671 3.86 มาก 

7. โครงการน้ีสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในระดับรากหญ้าได้  0.709 3.94 มาก 

8. โครงการน้ีทําให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยแก้ไขปัญหา
ความยากจนได้  0.682 3.87 มาก 

9. โครงการน้ีสามารถทําให้ เพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติได้  0.713 3.91 มาก 

10. โครงการน้ีทําให้เกษตรกรมีนํ้าใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี  0.669 3.89 มาก 

รวม 0.724 3.90 มาก 
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           จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ตามยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(แหล่งนํ้า)         
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.90,S.D. = 0.724) (หรือคิดเป็นร้อยละ 78.00) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ  มาก อันดับแรก คือ การจัดหาแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภค ให้
เกษตรกรไว้ทําการเกษตร มีค่าเฉลี่ย ( x ) 4.04, S.D. = 0.743) มาก อันดับ 2 การใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า มีค่าเฉล่ีย( x ) 3.95, S.D. = 0.810) มาก อันดับ 3 โครงการน้ีสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจใน
ระดับรากหญ้าได้ มีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.94, S.D. = 0.709) มาก อันดับ 4  โครงการน้ีสามารถทําให้ เพ่ิมพูนความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติได้ มีค่าเฉล่ีย ( x  ) 3.91, S.D. = 0.713) มาก อันดับ 5  โครงการน้ีทําให้เกษตรกรมี
นํ้าใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี มีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.89, S.D. = 0.669) และ ประเด็นหัวข้อระดับความพึงพอใจน้อยสุด 
คือ โครงการน้ีทําให้เกษตรกรมีแหล่งนํ้าใช้ในการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงได้อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย ( x ) 3.85,     
S.D. = 0.775) แต่ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมาก 
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        - ยุทธศาสตร์ที ่5   ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่าไม้) 

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ (n=100) 

    ค่า S.D.  ค่าเฉล่ีย ( x ) ระดับ 

1. การสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้  0.632 4.60 มากที่สุด 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําใหคุ้ณภาพชีวิตดีขึ้น 0.608 4.51 มากที่สุด 

3. การส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป มีส่วนรว่มในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน  0.656 4.51 มากที่สุด 

4. การให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างย่ังยืน  0.656 4.49 มาก 

5. การให้ความร่วมมือระหว่าง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วยป้องกันรักษา
สภาพแวดล้อมได้  0.671 4.48 มาก 

6. การจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีระบบ ระเบียบ ทําให้คนในชุมชนมี 
สุขภาพดี  0.608 4.52 มากที่สุด 

7. การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าสาธารณะประโยชน์ให้มีความสมบูรณท์ําให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน  0.655 4.52 มากที่สุด 

8. การให้ความรู้ คําแนะนําในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ได้อย่าง
ต่อเน่ือง  0.605 4.56 มากที่สุด 

9. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน  0.700 4.50 มาก 

10. การปลูกฝงัให้คนในชุมชน ช่วยกันดูและและรักษาสภาพแวดล้อมให้คง
อยู่  0.581 4.61 มากที่สุด 

รวม 0.640 4.53 มากที่สุด 
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              จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่าไม้)โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) 3.90,S.D.=0.724) (หรือคิดเป็นร้อยละ 78.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ  มาก อันดับแรก คือ การจัดหาแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภค ให้เกษตรกรไว้ทํา
การเกษตร มีค่าเฉล่ีย( x ) 4.04,S.D.=0.743) มาก อันดับ 2 การใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน เกิดประโยชน์และคุ้มค่า    
มีค่าเฉลี่ย( x ) 3.95, S.D.=0.810) มาก อันดับ 3 โครงการนี้สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในระดับรากหญ้าได้       
มีค่าเฉลี่ย ( x ) 3.94, S.D.=0.709) มาก อันดับ 4 โครงการน้ีสามารถทําให้ เพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติได้ มีค่าเฉลี่ย ( x  ) 3.91, S.D.=0.713) มาก อันดับ 5  โครงการน้ีทําให้เกษตรกรมีนํ้าใช้อุปโภค
บริโภคได้ตลอดทั้งปี มีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.89, S.D.=0.669) และ ประเด็นหัวข้อระดับความพึงพอใจน้อยสุด คือ โครงการ
น้ีทําให้เกษตรกรมีแหล่งนํ้าใช้ในการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงได้อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย ( x ) 3.85,S.D.=0.775)     
แต่ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมาก 
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           ยุทธศาสตร์ที ่5   ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ขยะ) 

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ (n=61) 

ค่า S.D. ค่าเฉล่ีย ( x ) ระดับ 

1. การสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนบริหารจัดการขยะในครัวเรือนได้  0.772 4.38 มาก 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําใหคุ้ณภาพชีวิตดีขึ้น 0.793 4.16 มาก 

3. การส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป มีส่วนรว่มในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน  0.884 4.20 มาก 

4. การให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างย่ังยืน  0.818 4.23 มาก 

5. การให้ความร่วมมือระหว่าง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วยป้องกันรักษา
สภาพแวดล้อมได้  0.735 4.43 มาก 

6. การจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีระบบ ระเบียบ ทําให้คนในชุมชน         
มีสุขภาพดี  0.705 4.38 มาก 

7. การบริหารจัดการสิ่งเหลือใช้ในครัวเรือน สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 0.634 4.39 มาก 

8. การให้ความรู้ คําแนะนําในเรื่องขยะ สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้  0.725 4.36 มาก 

9. การจัดการของเหลือใช้ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้  0.710 4.41 มาก 

10. การปลูกฝงัให้คนในชุมชน ช่วยกันดูและและรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่  0.728 4.38 มาก 

รวม 0.759 4.33 มาก 
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            จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ขยะ)  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.33, S.D.=0.759) (หรือคิดเป็น ร้อยละ 86.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ  มาก อันดับแรก คือ การให้ความร่วมมือระหว่าง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วย
ป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมได้   มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.43, S.D.=0.735)  มาก อันดับ 2 การจัดการของเหลือใช้ สามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้  มีค่าเฉล่ีย( x ) 4.41,S.D. = 0.710)มาก อันอับ 3 การบริหารจัดการสิ่งเหลือใช้ในครัวเรือน 
สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ มีค่าเฉล่ีย( x ) 4.39, S.D. =0.634) มาก อันดับ 4 การจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน
ให้มีระบบ ระเบียบ ทําให้คนในชุมชน มีสุขภาพดี มีค่าเฉล่ีย( x )4.38, S.D.=0.705) การปลูกฝังให้คนในชุมชนช่วยกัน
ดูและและรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ มีค่าเฉล่ีย( x ) 4.38,S.D.=0.728) และการสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนบริหาร
จัดการขยะในครัวเรือนได้ มีค่าเฉล่ีย ( x )4.38, S.D.=0.772) มาก อันดับ 5 การให้ความรู้ คําแนะนําในเรื่องขยะ 
สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.36, S.D. =0.725) และประเด็นหัวข้อระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ การส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.20, 
S.D. =0.884) แต่ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมาก 
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        (6) ยุทธศาสตรท์ี ่6   ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี   

 
ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ (n=161) 

    ค่า S.D. ค่าเฉล่ีย ( x ) ระดับ 

1. การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุก
ระดับอย่างต่อเน่ือง  0.764 3.54 มาก 

2. การบริหารวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ทําใหผู้้รับบริการได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น  0.816 3.42 ปานกลาง 

3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทําให้ผู้รับบริการเข้าถึงการบริการของรัฐ
อย่างทั่วถึง  0.880 3.60 มาก 

4. การให้ความรู้เรื่องกระจายอํานาจ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  0.844 3.65 มาก 

5. การมีส่วนรว่มของประชาชนกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน  0.878 3.49 ปานกลาง 

6. การบริหารจัดการในองค์กรที่ดีก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน มีความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  0.876 3.43 ปานกลาง 

7. การพัฒนาเสริมสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคในทุกภาคส่วน  0.892 3.47 ปานกลาง 

8. การประสานงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกทํา
ให้การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว  0.891 3.45 ปานกลาง 

9. การทํางานของบุคลากรในหน่วยงานและผู้บริหารเข้าใจเป้าหมายของ
องค์กรชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  0.827 3.51 มาก 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการ เป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  0.797 3.49 ปานกลาง 

รวม 0.850 3.50 ปานกลาง
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             จากตาราง  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6        
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x )3.50,S.D.=0.850)(หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 70.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ การให้ความรู้เรื่อง
กระจายอํานาจ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ( x ) 3.65, S.D.=0.844)  มาก อันดับ 2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทําให้ผู้รับบริการเข้าถึงการ
บริการของรัฐอย่างทั่วถึง  มีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.60,S.D. = 0.880)  มาก อันอับ 3 การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.54, S.D. =0.764) มาก อันดับ 4 การ
ทํางานของบุคลากรในหน่วยงานและผู้บริหารเข้าใจเป้าหมายขององค์กรชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีค่าเฉล่ีย     
( x ) 3.51, S.D. =0.827) อันดับ 5  อยู่ในระดับปานกลาง การพัฒนาระบบการให้บริการ เป็นการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย( x ) 3.49, S.D.=0.797) และประเด็นหัวข้อระดับ
ความพึงพอใจน้อยสุด คือ การบริหารวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ทําให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.42, S.D. =0.816) ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับปานกลาง 
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4.7   การประเมินความพึงของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวม แต่ละด้าน ปรากฏดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจ (n=833) 

ค่า S.D. ค่าเฉล่ีย ( x ) ระดับ 

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 0.580 4.41 มาก 

2. ด้านการพัฒนาการศึกษา 0.515 4.72 มากที่สุด 

3. ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 0.804 3.92 มาก 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 0.695 4.12 มาก 

5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.710 4.25 มาก 

6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 0.850 3.50 ปานกลาง 

รวม 0.690 4.15 มาก 

 

              จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( x ) 4.15,S.D.=0.690) (หรือคิดเป็นร้อยละ 
83.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่ความพึงพอใจของประชาชนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ด้านการ
พัฒนาการศึกษา มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.72,S.D.=0.515) คิดเป็นร้อยละ 94.40 มากอันดับ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม มีค่าเฉลี่ย ( x ) 4.41,S.D.=0.580) คิดเป็นร้อยละ 88.20 มากอันดับ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ( x ) 4.25,S.D.=0.710) คิดเป็นร้อยละ 85.00 มากอันดับ 4            
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.12,S.D.=0.695) คิดเป็นร้อยละ 82.40  มากอันดับ 5  ด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชน มีค่าเฉลี่ย ( x ) 3.92,S.D.=0.804) คิดเป็นร้อยละ 78.40  และระดับที่ 6  ด้านที่มีระดับความ
พึงพอใจน้อยสุด คือ  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  มีค่าเฉลี่ย( x =3.50,S.D.=0.850) คิดเป็นร้อยละ70.00 
อยู่ในระดับปานกลาง 
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4.8   การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม ในแต่ละด้าน  
       ปรากฏดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ระดับการมีส่วนร่วม (n=833) 

ค่า S.D. ค่าเฉล่ีย ( x ) ระดับ 

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 0.595 4.45 มาก 

2. ด้านการพัฒนาการศึกษา 0.610 4.67 มากที่สุด 

3. ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 0.817 3.94 มาก 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 0.714 4.12 มาก 

5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.690 4.23 มาก 

6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 0.847 3.54 มาก 

รวม 0.710 4.16 มาก 

 

              จากตาราง  พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( x ) 4.16,S.D.=0.710) (หรือคิดเป็นร้อยละ 
83.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดเป็นอันดับแรก ด้านการพัฒนา
การศึกษา มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.76,S.D.=0.610) คิดเป็นร้อยละ  95.20 มากอันดับ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม มีค่าเฉล่ีย( x ) 4.45,S.D.=0.595) คิดเป็นร้อยละ 89.00 มากอันดับ3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉล่ีย ( x )  4.23,S.D.=0.690) คิดเป็นร้อยละ 84.60 มากอันดับ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.12,S.D.=0.714) คิดเป็นร้อยละ 82.40  มากอันดับ 5 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน          
มีค่าเฉลี่ย( x ) 3.94,S.D.=0.817) คิดเป็นร้อยละ78.80 และ มากอันดับที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี    
มีค่าเฉล่ีย ( x =3.54,S.D.=0.847) คิดเป็นร้อยละ 70.80 
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2562 โดยการลงพ้ืนที่สํารวจ
ตามแบบประเมิน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์ การสังเกต ที่ได้กําหนดไว้ 
สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดังน้ี 
 

5.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      (1) การติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ใช้แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการครบทั้ง 19 ข้อ 

(2)  การติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแบบประเมินของกรมส่งเสริมการปกตรองท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น           
มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นสี่ปี  จํานวน 2,731 โครงการ งบประมาณ 3,389,203,819 บาท (สามพันสามร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสน-
สามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวน  
1,251  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.81 ของจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ทั้งหมด และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ ประจําปี พ.ศ.2562  จํานวน 1,366,648,800 บาท(หน่ึงพัน-
สามร้อยหกสิบหกล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ  จํานวน 886 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 70.82 งบประมาณ 1,090,239,725 บาท  คิดเป็นร้อยละ 79.77 จํานวนโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ จํานวน 365 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.18  งบประมาณ  225,959,075  บาท คิดเป็น ร้อยละ 16.53  
     (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน    
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี พ.ศ. 2562  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการ  เพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการที่ดําเนินการในห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

5.2  การประเมินตัวชี้วัด 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  มีโครงการท่ีได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  มีโครงการทั้งสิ้น  51 โครงการ งบประมาณ 353,468,000 บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00  งบประมาณ  353,468,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  100.00  

      ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ผลประเมินความอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนน 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 หรือ คิดเป็นร้อยละ 88.20 
ประกอบด้วย  โครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมประชาชนมีส่วนร่วม โครงการสนับสนุน
ช่วยเหลือเด็ก/สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยว 
โครงการจัดงานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าไปดําเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนโดยการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรีให้มีอาชีพและมีงานทําสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้  



บทที่  5 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                          รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 50 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา มีโครงการท่ีได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2562  มีโครงการท้ังสิ้น  79 โครงการ  งบประมาณ 185,029,800 บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ 75 
โครงการ งบประมาณ  183,972,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 94.94  ยกเลิกจํานวน 4 โครงการ  เน่ืองจากไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

     ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความพึงพอใจของครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ผลประเมินความอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 4.72 จากคะแนนเต็ม 5 
หรือคิดเป็นร้อยละ 94.60  ประกอบด้วย โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษา, โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนครู นักเรียน โรงเรียนใน
สังกัดจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันด้านทักษะของนักเรียน ประกอบด้วย งานฝีมือการจัดดอกไม้          
การแกะสลักผักผลไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ งานฝีมือด้านช่าง แข่งขันหุ่นยนต์ งานวิชาการภาษาจีน อังกฤษ เพ่ือ
คัดเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป  
      ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  มีโครงการท่ีได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 มีโครงการทั้งสิ้น  889 โครงการ งบประมาณ  501,715,900 บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ    
572  โครงการ  งบประมาณ, 299,941,325 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.78 อยู่ระหว่างดําเนินการ 317 โครงการ  
งบประมาณ  201,774,575  บาท คิดเป็นร้อยละ  40.22  เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนน คสล.ฯลฯ 

     ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ผลประเมินความอยู่ในระดับมาก  ระดับคะแนน 3.92 จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็น ร้อยละ 78.40
ประกอบด้วย  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกรวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯลฯ  
ที่ดําเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ได้ดําเนินการก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นการยกระดับถนนให้มีคุณภาพ สร้างโครงข่ายเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบลอําเภอ และจังหวัด ให้ได้มาตรฐานมีความคงทนถาวรมีอายุการใช้งานนาน มีความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาในการเดินทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีการพัฒนาและบํารุงรักษาทําให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  มีโครงการทั้งสิ้น  18  โครงการ  งบประมาณ  23,295,000  บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 100.00   

     ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ผลประเมินความอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 4.12 จากคะแนนเต็ม 5 หรือ คิดเป็น ร้อยละ 82.40 
ประกอบด้วย โครงการ 1 อําเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น, โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอน ได้เข้าไปดําเนินการอบรมส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดไปศึกษาดูงานต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ในด้านการแปรรูปอาหาร ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพ่ือให้ผู้นําชุมชนนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
หมู่บ้านของตนเองในการทําเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเข้าร่วมกับส่วนราชการอ่ืน เช่น สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ขอนแก่น สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณการจัดงานต่างๆ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าระดับจังหวัด บูรณาการการดําเนินการร่วมกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ก็เป็นแกนหลักในด้านการส่งเสริมหรือร่วมสนับกับส่วนราชการอ่ืน และร่วมกันพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้
เป็นศูนย์กลาง ทางด้านการค้า การลงทุน และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น เน้นประชาชนในการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรที่ย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวได้    
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      ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 มีโครงการทั้งสิ้น 195  โครงการ งบประมาณ  95,315,000 บาท  
ดําเนินการแล้วเสร็จ 151 โครงการ  งบประมาณ  72,188,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 75.74   อยู่ระหว่างดําเนินการ  
44  โครงการ  งบประมาณ  23,127,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.26  เป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งนํ้าไว้
อุปโภค บริโภค ประเภทขุดลอกลําห้วย   

      ตัวชี้วัดโครงการ  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ผลประเมินความอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 หรือ คิดเป็นร้อยละ 
85.00  ประกอบด้วย โครงการขุดลอกลําห้วย เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บนํ้าไว้อุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนขาดแคลนแหล่งนํ้า, โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ดําเนินการเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ       
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชไม่ให้   
สูญพันธ์ุฯ  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เข้าไปดําเนินการให้การสนับสนุน และยังสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชุมชนร่วมกัน มีด้วยกันหลายๆ กิจกรรมที่ดําเนินร่วมกันกับกลุ่มชุมชนในบริเวณที่ใกล้เคียง      
เป็นการสร้างจิตสํานึกในการดูแลและหวงแหนพ้ืนที่ป่า ดูแลพ้ืนที่ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน ตลอดทั้งให้
ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  มีโครงการทั้งสิ้น  19  โครงการ งบประมาณ 157,875,100  บาท  ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
      ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ผลประเมินความอยู่ในระดับมาก ระดับคะแนน  3.50  จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็น ร้อยละ 70.00  
ประกอบด้วย  โครงการคนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณภัย เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้การ
สนับสนุนดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้การขับขี่ยานพาหนะกับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และโครงการอุทยาน
ธรณีขอนแก่น(Geo Park) เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไปร่วมดําเนินการ การบริหารจัดการ
กับส่วนราชการ ผู้นําชุมชน ชาวบ้านในเขตอําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเก่า เพ่ือผลักดันให้เป็นอุทยานธรณีโลก โดย
ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ องค์การบริหารจัดการให้การสนับสนุนงบประมาณร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 
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               1.3 สรุปผลการดําเนนิงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
                     ตารางแสดงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณตามแผนฯ งบประมาณตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย รวม 

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ 

1.การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 142 556,685,000 51 352,968,000 51 353,468,000 51 353,468,000 51 353,468,000 

2.การพัฒนาการศึกษา 172 377,555,791 79 185,029,800 75 183,972,300 75 183,972,300 75 183,972,300 

3.การพัฒนาเมืองและชุมชน 1,847 1,804,072,228 889 497,820,900 572 299,941,325 572 299,941,325 572 299,941,325 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 59 91,738,000 18 23,818,000 18 23,295,000 18 23,295,000 18 23,295,000 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 428 344,351,000 195 95,315,000 151 72,188,000 151 72,188,000 151 72,188,000 

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 83 214,801,800 19 207,825,100 19 157,875,100 19 157,875,100 19 157,875,100 

รวม 2,731 3,389,203,819 1,251 1,362,776,800 886 1,090,739,725 886 1,090,739,725 886 1,090,739,725 
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5.2  ประเด็นจากการติดตามและประเมินผล 
   จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้อสังเกต จากการติดตาม
ประเมินผลฯ ดังน้ี 
      1. ปัญหาและอุปสรรค 
              การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562   มปีระเด็นข้อเสนอแนะดังน้ี 
              (1) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและ     
ทันต่อความต้องการของประชาชน ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตามแผนดําเนินงานไม่สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้  
      (2) บุคลากรส่วนใหญ่ไมเ่ข้าใจเรื่องแผน จึงไม่ให้ความสําคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัย
สําคัญในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้ 
              (3) ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เน่ืองมาจาก
เงินรายได้เข้ามาล่าช้า ทําให้กระบวนการข้ันตอนในการจัดหามีความล่าช้าไปด้วย   

  (4)  จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสําคัญในการตอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการ
ประเมินผลฯ เท่าที่ควร  

   (5) งานตรวจติดตามและประเมินผล ต้องกระทําภายใต้เง่ือนไขระยะเวลากําหนด การวิเคราะห์ข้อมูล
ต้องให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการติดตามฯ ให้ผู้บริหารและประชาชนทราบภายใน
เดือนธันวาคมทุกปี  
      2.  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการติดตามและประเมินผล 

(1) ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า  ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะ
ลงมือดําเนินงาน  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ดําเนินการรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการน้ันๆ เป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ดําเนินงานอีกทางหน่ึง  

(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรจัดทําโครงการที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน  เพ่ือลดงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมในแต่ละปี 

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทําโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึง และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ 

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการรวม    
ทั้งภารกิจของผู้บริหารให้เป็นปัจจุบันเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล 

(5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรให้กับส่วนราชการจัดลําดับความสําคัญ ความเร่งด่วนให้สอด
คล้องกับงบประมาณ  ก่อนการเสนอขอโครงการที่เกินศักยภาพเพ่ือบรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมท่ีมากจนเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่จะ
ดําเนินการได้ จะทําให้การบริหารจัดการน้ันไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



บทที่  5 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                          รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 54 

 
 

        3.  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
         (1)  ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ลดขั้นตอนในการทํางาน สามารถตรวจสอบได้ 

                   (2) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การคลังของท้องถิ่น  และควรดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง 
          (3) แผนเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสําคัญและทําความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา/อุปสรรค        
ที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 
                     (4) หน่วยงานให้เห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการ  โดยคํานึงถึงตัวช้ีวัดที่กําหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  

          (5) หวัหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้นควรเร่งรัด
หน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสามารถนําข้อมูลไปสรุปผลได้ 

         (6) ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 (7) ควรลงพื้นที่ให้ข้อมูลการที่ดําเนินงาน โดยช้ีแจงรายละเอียดโครงการ กับประชาชนในการลง
พ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง และชาวบ้านเข้าใจให้ความร่วมมือ 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด    
ร่วมกันทํา ร่วมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ  มีพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มี
ความสุข มีอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  และพัฒนามีระบบบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์
แก่คนในท้องถิ่น  และประเทศชาติโดยรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
ให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองย่ิงขึ้น  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว 
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืน
ต่อไป  
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ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อาคาร 6)





 

 
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 
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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 
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(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 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔8  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ให้เป็นปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๒  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้แก้ไขค าว่า  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  และแก้ไขค าว่า  

“แผนพัฒนา”  เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔8  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ทุกแห่ง 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามของค าว่า  “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน”  
“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  “โครงการพัฒนา”  ในข้อ  4  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส านัก  
ผู้อ านวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าต าแหน่ง
ดังกล่าว 

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  
พนักงานเมืองพัทยา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  8  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑



“กรรมการตาม  (3)  (๔)  (๕)  และ  (6)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  9  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรรมการตาม  (๓)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ  14  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๔  ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
ข้อ ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  21  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   
“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  
อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ที่เพิ่มเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.  2537  ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”   

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ปน็ข้อ  ๒๒/๑  และข้อ  ๒๒/๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑



“ข้อ  ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิน่ตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ ยวกับโครงการ
พระราชด าริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รบัความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปดิเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

ข้อ ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  28  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรรมการตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ 
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 

ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปดิเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”   

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน  (5)  ของข้อ  30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๓
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“(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม  
และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔
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แบบที่ 1  แบบกํากบัการจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

คําชีแ้จง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  โดยจะทําการติดตามและประเมนิผล หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

 ประเด็นการประเมิน 
การดําเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    
1.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
   

2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ    
4.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
   

6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณา
ร่างแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   

ส่วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน    
7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทํา

ฐานข้อมูล 
   

8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   

9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถ่ิน   
ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถ่ิน    
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

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 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 
                                        คณะท่ีปรึกษา 
1. ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2. นายสิทธิกุล  ภูคําวงศ์            รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3. นางวัชราภรณ์  ผ่องใส            รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4. นายพิทักษช์น  ช่างเหลา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
5.  นางพัฒนาวดี   วิริยปิยะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
6.  นายประสทิธ์ิ  อุดมธนะธีระ           รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

 1. นายประสิทธ์ิ ทองแท่งไทย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น      ประธานกรรมการฯ 
 2. นายตระกูล  เจรญิเช้ือ        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น      กรรมการ 
          3.          –ว่าง-                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
 4. นายฉันท์ชัย  ชานนท์         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                         กรรมการ 
      5. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                            กรรมการ 
         6. นายศิริพันธ์  ศรีกงพลี        ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น         หัวหน้าสว่นราชการ      กรรมการ 

7. นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชัย  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการ           กรรมการ 
8. นายประสิทธ์ิ  อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น           กรรมการ 
9. ดร.มงคล  อติอนุวรรตน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ 

        10. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ 
11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ          กรรมการฯ/เลขานุการ   

 
คณะทํางาน 

 

1. นางสาวศิริวรรณ  สรุินทะ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ            คณะทํางาน 
          2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา       นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชํานาญการ            คณะทํางาน 
 3. นายอภิเดช สุระมณี            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ           คณะทํางาน 
          4. นายพงศ์พีระ  ศรบุีญเรือง        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ                   คณะทํางาน 
          5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย              ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์             คณะทํางาน 

          6. นางสาวศิริวรรณ  ตาหม่ืน        พนักงานจ้างเหมาบริการ                                คณะทํางาน 
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