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         บทที่ 1 
บทนาํ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

         องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน  และพัฒนาประเทศโดยสวนรวม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ (2) 
พ.ศ. 2559   กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะ ตลอดจนถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมของทองถิ่น     ใหมีความเจริญรุงเรืองมากย่ิงข้ึน  เพื่อ
สนองตอความตองการและปญหาของประชาชนในทุกพ้ืนที่  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  องคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  ไดสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานสวนราชการอ่ืน  ดําเนินการแทนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  เพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจและมีประสิทธิภาพ  เกิด
ความคุมคา  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จําเปนตองตรวจติดตาม  และประเมินผลโครงการที่ใหการ
สนับสนุนหนวยงาน   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผลและบังเกิด
ประโยชนตอสวนรวม 

 ในการดําเนินงานการใหบริการประชาชนตามภารกิจของ องคการบริหารสวนจังหวัดแตละ
แหงไดจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาระยะยาวโดยเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด อําเภอ และแผน
ชุมชนแผนพัฒนาทองถิ่น จึงเปนกรอบและแนวทางในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ความคลองตัวสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น สามารถตอบสนองปญหา และความตองการของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล องคการบริหารสวนจังหวัดยังหนาที่ในการใหการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนในกรณีที่เปนโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือที่ขอรับเงิน
อุดหนนุ ไดแก หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มูลนิธิ สมาคม หรือองคกรประชาชน 
เชน กลุม หรือ ชุมชน ที่มีการบริหารภายใน มีระเบียบขอบังคับ หรือขอตกลงของกลุม หรือชุมชน และมีการ
ดําเนินการจนเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กลุมหรือชุมชนนั้นตั้งอยู หรือเปนองคกรที่จัดตั้ง
ตามระเบียบขอบังคับที่กําหนดขึ้นโดยหนวยงานของรัฐ เชน อสม. กลุมเกษตรกร กลุมสตรี หรือองคการกุศลที่
จัดตั้งตามระเบียบ กฎหมาย เชน กิจการกาชาด สภาวัฒนธรรม เปนตน โดยมีหลักเกณฑเปนกิจการที่อยูใน
อํานาจ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการเองได และประชาชนในเขตพื้นที่ไดรับประโยชน
โดยตรงในกิจการที่ขอรับงบประมาณเงนิอุดหนุนซึ่งหากไมดําเนินการในกิจการนั้นอาจทําใหเกิดความเสียหาย
แกประชาชนได ในการใหการสนับสนุนและการดําเนินการโครงการตาง ๆจะเกิดความคุมคาและเกิด
ประสิทธิผลรวมถึงการรับทราบขอปญหาเพื่อนํามาเปนขอปรับปรุงแกไขตอไปนั้น  จําตองมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อใหรับทราบถึงขอปญหาและแนวทางการสนับสนุนในครั้งตอไป 
 ดังนั้นในการใหการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปขององคการบริหารสวนจังหวัดจะเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดความคุมคา  ตามวัตถุประสงคของผูใหการสนับสนุนและผูรับการสนับสนุนนั้น  จึงตองมี
การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  ขอ 9  และขอ 14 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ  ซึ่งได
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กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการใหตรงตามความตองการบริการของ
ประชาชนมากที่สุด  การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการนั้นถือไดวาเปนเครื่องรับรองคุณภาพในการ
ใหบริการ ถึงแมจะไมสามารถประกันผลสัมฤทธิ์ข้ันสูงสุดของโครงการแตละโครงการได แตก็สามารถจะรับรอง
คุณภาพของการใหบริการไดในระดับหนึ่งอีกทั้งชวยใหไดขอมูลซึ่งเปนสารสนเทศท่ีมีคุณคาสําหรับหนวยงานใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ในครั้งตอไป การประเมินผลชวยชี้ใหเห็น
ความสําคัญของแตละโครงการตามลําดับกอนหลังโดยสามารถทราบไดวา โครงการใดมีความจําเปนเรงดวน
กวากัน ท้ังน้ีเพื่อชวยแกไขปญหาในการคดัเลอืกโครงการ ตลอดจนชวยลดความกดดันจากอํานาจทางการเมือง 
อันเนื่องมาจากโครงการมีจํานวนมาก แตเงินสนบัสนุนมีจํานวนจํากัด การติดตามและประเมินผลโครงการตาง 
ๆอยางมีระบบและครอบถวนทุกขั้นตอน จะทําใหไดขอมูลเชิงประจักษที่นาเชื่อถือ ซึ่งจะชวยชี้แนะไดวา 
โครงการใดควรจะไดรับการพิจารณาใหการสนับสนุน และโครงการใดควรจะไดใหการสนับสนุนในลําดับถัดไป  
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลชวยใหไดขอมูลปอนกลับจากผูบริการ ขอมูลประเภทนี้ทําใหทราบถึงขอจํากัด
ของปญหาตาง ๆในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อนํามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือกอใหเกิด
ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูใหและผูรับบริการดวย และชวยใหทราบถึงผลผลิตโครงการในดานที่พึงประสงคและ
ไมพึงประสงคควบคูกันไป ถึงแมวาการดําเนินโครงการตาง ๆ ลวนมีแตจุดมุงหมายเพื่อใหไดผลผลิตที่พึง
ประสงคเปนหลัก แตในความเปนจริงแลว อาจจะมีผลผลิตบางสวนที่ไมพึงประสงคเกิดตามมา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการใหบรกิารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เปนสําคัญแลว การประเมินผลจึงเปนหลักฐานในการทํางาน ทําใหเกิด
ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอยางมีเหตุผล เปนเครื่องมือสําคัญในการตัดสินใจในการกําหนด
นโยบาย ปรบัทิศทางของการดําเนินงาน ตรวจสอบความชัดเจนและความโปรงใส อันเปนการสอดคลองระบบ
การทํางานโดยยึด  หลักธรรมาภิบาลไดเปนอยางดียิ่ง 
 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําจังหวัดขอนแกน  จึงไดให
ความสําคัญและถือวาเปนภารกิจหลักท่ีจะตองดําเนินการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ  ซึ่งมี
ความสําคัญตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เพื่อนําผลการประเมินมาใชเปน
เครื่องมือและแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน  การดําเนินงานโครงการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตั้งแตเริ่มตนการดําเนินการระหวาง
ดําเนินการและหลังดําเนินการ  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนนิงานโครงการดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  มาตรา 17  มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะ  ตลอดจนถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถ่ินใหมีความเจริญรุงเรอืงย่ิงขึ้น  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  หมวด 6  ขอ 29  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โครงการเงินอุดหนุนฯ  โดยไดกําหนดวัตถุประสงคของการศกึษา  ดังตอไปนี้ 
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2.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
     1.  เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการวามีการนําแผนงานโครงการไปปฏิบัติจริงหรือไม 
     2.  เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการวาคุมคาบรรลวุัตถุประสงคและเปาหมายท่ีได  กําหนดไวหรือไม  
     3.  เพื่อติดตามและประเมินผลตอความสําเร็จหรือขอปรับปรุงการดําเนินงานหนวยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุนปงบประมาณ  2562 
     4.  เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับ  ผูบริหารตัดสินใจวา  จะปรับเปลี่ยนหรือยุติการใหการสนับสนุน
ตอไปหรือไม 
 
3.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
          1.  ทําใหผูบริหารใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการดําเนินการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนได 
          2. ทําใหทราบผลการดําเนินงานตามโครงการและการใชจายงบประมาณ  วาเปนไปดวยความ
ประหยัดและคุมคา  หรือไม 
          3.  นําผลจากการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่ไดอนุมัติบรรลุตามวัตถุประสงคและตาม
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ท่ีไดจากการดําเนินงานมาแกไขและปรับปรุงใหเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้นและสนองความตองการของประชาชน  รวมทั้งนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
          4.  การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสามารถชวยคาดการณพรอมทั้งเปนตัวชี้นําใหเห็น
ถึงโอกาส  และปญหาที่เกิดขึ้น  ณ  ปจจุบันและอนาคต  ตลอดจนการประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ใหสวนราชการ  ภาคเอกชน  บุคคลทั่วไปไดทราบ 
 
4.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
          ขอบเขตในการประเมินผลมี  2  ลักษณะคือ 
          1. ในเชิงพื้นที่  คือโครงการของทุกหนวยงานท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนสนับสนุนในเขต
จังหวัดขอนแกน 
          2.  ในเชิงระยะเวลา  คือ  ทําการติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนนิการใน ตัง้แตวันที่ เดือน  
มกราคม - ธันวาคม  2562 
 
5.  ประชากรที่ทาํการตรวจติดตามและประเมินผล 
 ประกอบดวยประชากร 2 กลุม  คือ 
 5.1  ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชจายเงนิอุดหนุน 

5.2  ประชาชนทั่วไปที่อยูในพื้นที่การดําเนินโครงการ 
 
6.  ระเบียบการติดตามและประเมินผล 
 6.1  ใชระเบียบการติดตาม ดวยวิธีเชิงปริมาณ โดยใชเกณฑการวัด ระดับความพึงพอใจ ในการ
ประเมิน 
        6.2  ระเบียบสถิติที่ใชในการประเมิน ใชเกณฑความถี่ของคะแนน และจํานวนรอยละ 
ในการเปรียบเทียบ โดยใชโปรแกรม  คอมพิวเตอร ประเมินผลและวิเคราะหขอมูล 
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7.  นิยามศัพทเฉพาะ 
7.1  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความพึงพอใจตามทัศนคติความคิดเห็นของประชากรที่ตอบ

แบบสอบถามนี้เทานั้น 
7.2  การมีสวนรวม  หมายถึง  การมีสวนรวมของประชากรในการบริหารจัดการโครงการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตั้งแตการเสนอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ  การประชาสัมพันธ
โครงการ  การแสดงความคิดเห็นการประเมินผลโครงการ 

7.3  ความคุมคา   หมายถึง  ความคุมคาตอการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการเงิน
อุดหนุนนี้เทานั้น 

7.4  ความพอเพียง  หมายถึง ความพอเพียงของงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก  องคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ที่ใชในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเทานั้น 

7.5 หนวยงานอื่น  หมายถึง หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

7.6  เงินอุดหนุน   หมายถึง งบประมาณที่องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนใหการสนับสนุน
หนวยงานอื่น เทานั้น 
   7.8  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   หมายถึง  ราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน
ในทองถ่ินนั้น มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชนสุขของชุมชน
ในทองถ่ินนั้น ในที่นี้หมายถึง  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
 7.9  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาที่แสดงทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตรที่ครอบคลุมทุกดาน โดยแสดงถึงวิสัยทัศนการพัฒนา เปาประสงคการ
พัฒนา ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  

7.10 การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  หมายถึง  กระบวนการกําหนดรูปแบบใน
การจัดเก็บรวบรวมขอมูลและนําไปใชในการเก็บขอมูลที่เกิดข้ึน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย เพื่อนําผลท่ีไดไปใชประกอบในการแกไขปญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการในองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

7.11   ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหมายถึง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

7.12   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
หมายถึง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ผูแทนประชาคมทองถิ่น ทองถิ่นจังหวัดขอนแกน 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิ และผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

7.13  เจาหนาที่ผูเก่ียวของ  หมายถึง เจาหนาที่ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 
7.14 โครงการตามกรอบยุทธศาสตร หมายถึง โครงการที่องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนที่ให

การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณ 2562 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
ในการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการการใชจายเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

กรณีสนบัสนุนหนวยงานอื่น  ประจําป  2562  ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาเปน
กรอบแนวคดิในการสรุปผลการรายงาน ดังจะไดเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 

  2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ิน 
 2.3  แนวคิดการเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลฯ 
 2.4  บรบิทองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

2.1   แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอาํนาจ 
 

ไดมีผูใหความหมายเก่ียวกับการกระจายอํานาจ  ไวหลายทานดังนี้ 
ประยูร  กาญจนดุลย. (2555 : 12)  ไดใหความหมายวา  การกระจายอํานาจหรือเรียกวา “มัธย

วิภาค”  หมายถึง  การกระจายอํานาจในทางการปกครองประเทศจากสวนกลางบางอยางโอนไปใหประชาชน
ในทองถ่ินฝกหัดจัดทําซึ่งถือวาเปนการปกครองทองถิ่นของตนเอง 
 ธเนศว  เจริญเมือง  (2557  :  59 – 76)  ไดใหความหมายไววา  การบริหารประเทศท่ีเปดให
ทองถ่ิน  มีอํานาจในการจัดการดูแลกิจการหลาย ๆดานของตนเอง  ไมใชปลอยใหรัฐบาลกลางรวมศูนยอํานาจ
ในการจัดกิจกรรมแทบทุกอยางของทองถิ่น  กิจการที่ทองถิ่นมีสิทธิจัดการดูแลไดแก  ระบบสาธารณูปโภค  
การศึกษาศิลปวัฒนธรรม  การดูแลชีวิตและทรัพยสิน  สวนใหญกิจการใหญๆ ที่รัฐบาลกลางไวเด็ดขาดคือ  
การทหารและการตางประเทศ 
 เสกสรร  ประเสริฐกุล  (2557 : 18)  ไดใหความหมายวา  การกระจายอํานาจควรเปนเรื่อง
เดียวกันกับการลดอํานาจของรัฐเม่ือเทียบสวนกับประชาชนหรือการลดบทบาทของรัฐในการจัดการปญหาของ
ประเทศขณะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทของประชาชนในการดูแลตนเอง 
 ประยูร  กาญจนดุลย  (2558  :  53)  ไดใหความหมายไววา  วิธีการกระจายอํานาจในทาง
ปกครองนั้นมีท้ังการกระจายอํานาจปกครองใหแกทองถิ่นและการกระจายอํานาจในการจัดทํากิจการ  ฉะนั้น
อาจจําแนกวิธีกระจายอํานาจไดเปน 2 วิธี คือ 
  1.  กระจายอํานาจปกครองตามอาณาเขต  (decentralization territorially) โดยให
ทองถิ่นตาง ๆปกครองตนเอง  เชน  มอบอํานาจใหเทศบาลจัดทํากิจการอํานาจหนาที่กฎหมายกําหนดไว
ภายในเขตเทศบาลแตละแหง  เปนตน  กลาวคือ  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจไวเฉพาะทองถิ่นและตามหลัก
ทั่วไปจะทํากิจการออกไปนอกเขตไมไดนอกจากกฎหมายจะบัญญัติยกเวนไว  วิธีกระจายอํานาจปกครองให
ทองถิ่นจัดทําดวยเจาหนาท่ีขององคกรสวนทองถิ่นน้ันเองและดวยงบประมาณขององคกรสวนทองถ่ินเพื่อ
สนองตอบความตองการสวนรวมประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆวิธีการกระจายอํานาจใหทองถิ่นนี้กฎหมาย
ปกครองไทยเรียกวาการจัดระเบียบราชการสวนทองถิ่น 
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  2.  กระจายอํานาจตามกิจการ  (decentralization per service) เปนวิธีการมอบอํานาจ
กระจายอํานาจโดยมอบบริการสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมิไดอยูในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางรับไปดาํเนินงานดวยเงินทุนและเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  การ
จัดตั้งองคการของรัฐบาลใหทํากิจการเฉพาะอยาง  เปนตนวาการไฟฟานครหลวง  การรถไฟแหงประเทศไทย  
องคการโทรศพัท วิธีการกระจายอํานาจเชนนี้ไมใชการกระจายอํานาจปกครองเหมือนวิธีหนึ่ง  แตเปนการมอบ
อํานาจใหองคกรของรัฐทําบรกิารสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งอันไมเก่ียวกับการปกครองเชนกิจการทางเทคนิค
หรือทางเศรษฐกิจไมไดมอบบริการสาธารณะหลาย ๆ อยางในทางปกครองใหไปจัดทําเหมือนวิธีการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในสาระสําคัญขอนี้  และ  ขอแตกตางอีกอยางหนึ่งคือ  การกระจาย
อํานาจตามกิจกรรมนั้นไมถืออาณาเขตเปนเครื่องกําหนดอํานาจ  หนาที่เปนหลักสําคัญเหมือนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กลาวคือองคกรรัฐวิสาหกิจอาจจัดทํากิจกรรมไดทั่วประเทศหรือทํา
เฉพาะในเขตหน่ึงเขตใดก็ได  ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไปตามหนาที่องคการรัฐวิสาหกิจนั้น  เชน  การ
รถไฟแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเดินทางรถไฟทั่วประเทศ  การไฟฟานครหลวงมีอํานาจ
หนาท่ีจําหนายกระแสไฟฟาเฉพาะในเขตนครหลวงและในเขตจังหวัดใกลเคียง  เปนตน 
 ประเวศ  วะสี  (2537  :  12 – 18)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจวา  วัฒนธรรมเปน
เครื่องมือที่สําคัญของการกระจายอํานาจไปสูชนบททองถ่ิน  สังคมไทยมีการรวมศูนยอํานาจทางการเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ทําใหเกิดความขึงตึงและความเครียดในสังคม  การกระจายสิทธิไปสูชนบท
และความเขมแข็งของชุมชนจะชวยแกไขปญหาตาง ๆอยางบูรณาการ  เชน  ปญหาการแยงชิงทรัพยากรใน
ชนบท  การทําลายสิ่งแวดลอม   

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวผูวิจัยจึงสรุปไดวา “การกระจายอํานาจ” คือการ 
ถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จากภาครัฐสวนกลาง ใหแกองคกรอื่นใด ไมวาจะเปน
องคกรภาครฐัสวนภูมิภาค องคกรอิสระ องคกรทองถ่ิน องคกรเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชน ไปดําเนินการ
แทน ซึ่งการถายโอนดังกลาว อาจจะมีลักษณะเปนการถายโอนเฉพาะภารกิจ ซึ่งเปนการแบงภารกิจ ใหแก
องคกรท่ีไดรับการกระจายอํานาจดําเนินการ หรือ เปนการถายโอนโดยยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก ซึ่งเปนการแบงพื้นท่ี
เปนหนวยงานยอยในการดําเนินการ การกระจายอํานาจสูทองถิ่น เปนยุทธศาสตรหนึ่งในการบริหารจัดการ
บานเมืองของรัฐ ในระบบประชาธิปไตย โดยมุงลดบทบาทของรัฐสวนกลาง(decentralize) ลงเหลือภารกิจ
หลักเทาที่ตองทํา เทาที่จําเปน และใหประชาชนไดมีสวนในการบริหารงานชุมชนทองถิ่น ตามเจตนารมณของ
ประชาชนมากขึ้น การกระจายอํานาจสูทองถิ่น จึงเปนการจัดความสัมพันธทางอํานาจ หนาที่ใหม ระหวาง
สวนกลางกับสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับสภาพการณบานเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุมที่
หลากหลาย มีความตองการ และความคาดหวังจากรัฐที่เพิ่มขึ้น และแตกตางกัน ขัดแยงกัน ในขณะท่ีรัฐเองก็มี
ขีดความสามารถ และทรัพยากรที่จํากัด ในการตอบสนองปญหา ความตองการ ท่ีเกิดขึ้นในแตละทองถ่ินไดทัน
ตอเหตุการณ และตรงกับความตองการของทองถ่ิน  

การกระจายอาํนาจสูทองถ่ิน เปนการกระจายสิ่งตอไปนี้ จากสวนกลางใหกับทองถิ่น  
หนาท่ี เปนการกระจายหนาท่ี ที่เปนประโยชนโดยตรงกับทองถิ่น ใหทองถ่ินรับผิดชอบดําเนินการเอง   อํานาจ
การตัดสินใจ เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจดําเนินการ ตามหนาที่ ที่สวนกลางกระจายไปใหทองถิ่น
ดําเนินการ   ทรัพยากรการบริหาร เปนการกระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ที่เหมาะสม ใหกับ
ทองถ่ิน  ความรบัผิดชอบตอหนาที่ เปนการกระจายความรับผิดชอบตอภารกิจ หนาท่ี ที่รัฐกับผูบริหารทองถิ่น 
และประชาชน รวมกันรับผิดชอบ ความพรอม เปนการกระจายความพรอม ที่มีอยูในสวนกลางใหกับทองถิ่น 
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เพื่อสรางขีดความสามารถใหแกทองถ่ิน เปนการทําใหทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพ  
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 
  2.2.1 การปกครองทองถ่ินในรูปแบบของการปกครองตนเอง (local self government)  

 มีความหมายและความสําคัญในทางการเมืองท่ีประชาชนจะไดเขามามีสวนรวมตามควรของการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง  และเม่ือเห็นคําน้ีก็จะไดมีการอธิบายถึงคําจํากัดความและ
ความหมายดังนี้ 
  ประหยัด    หงษทองคํา (2556 : 28) ไดรวบรวมความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น
ของนักวิชาการชาวตางประเทศไวดังนี้ 
  ฮอลโลเวย  (Holloway , 1951 : 389)  ไดอธิบายวาการปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง  
การปกครองตนเองของชุมชนแหงหนึ่งแหงใดที่มีองคการเกิดข้ึน ทําหนาที่ในเขตพื้นที่ที่กําหนดมีอํานาจในการ
บริหารการคลัง มีอํานาจในการตัดสินวินิจฉัยตัดสินใจและมีสภาพของทองถ่ินเปนองคการที่สําคัญขององคการ 
  คลารก (Clark,1957:1)  ไดใหความหมายของคําวาการปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง 
“หนวยการปกครองท่ีมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการแกประชาชนในเขตพื้นท่ีใดพ้ืนที่หนึ่ง 
โดยเฉพาะ และหนวยงานการปกครองดังกลาวนี้จัดตั้งอยูในความดูแลของรฐับาลกลาง”                                                                                                                            
  วิท (Wit,1961 : 1-2)  ไดใหความหมายของคําวาการปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง การ
ปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจหรือกระจายอํานาจไปใหหนวยงานการปกครองทองถิ่นเพื่อเปดโอกาสให
ทองถ่ินไดมีอํานาจในการปกครองรวมกันทั้งหมด หรือเพียงแตบางสวนการบริหารตามหลักการท่ีวาถาอํานาจ
การปกครองมาจากประชาชนในทองถิ่นแลวรัฐบาลของทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกรเปนของตนเองอันเกิด
จากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง มีอํานาจในการตัดสินใจ และบริหารภายในทองถิ่น 
  ร็อบสัน (Robson,1953 : 574)  ไดใหความหมายของการปกครองทองถิ่น “การปกครอง
ทองถิ่นเปนหนวยงานการปกครองซึ่งรัฐไดจัดตั้งข้ึนและใหมีอํานาจปกครองตนเอง (autonomy)  มีสิทธิตาม
กฎหมาย (legal  rights)  และตองมีองคที่จะเปนในการปกครอง (necessary  organization)  เพื่อการ
ปฏิบัติหนาที่ใหสมความมุงหมายของการปกครองทองถิ่นนั้นๆ”   
  มอนตากู (Montagu,1984 : 1)  ไดใหความหมายของการปกครองทองถิ่นวาหมายถึงการ
ปกครองซึ่งหนวยการปกครองทองถิ่นไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพ่ือเลือกผูมีหนาที่บริหารการปกครองทองถ่ิน 
มีอํานาจอิสระพรอมความรับผิดชอบ ซึ่งคนสามารถที่จะใชไดโดยปลอดจากการควบคุมของหนวยการบริหาร
ราชการสวนกลางหรือภูมิภาค  แตทั้งนี้หนวยงานการปกครองยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวยอํานาจสูงสุด
ของประเทศไมไดกลายเปนอิสระใหมแตอยางใด 
  ประทาน   คงฤทธิศึกษากร (2526 : 8)  ไดใหคําจํากัดความวาการปกครองทองถ่ินเปน
ระบบการปกครองท่ีเปนผลเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยน้ีจะเกิดมี
องคการทําหนาที่ปกครองทองถิ่น โดยคนในทองถิ่นนั้นองคการน้ีจัดขึ้น และควบคุมโดยรัฐบาลแตมีอํานาจใน
การกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเองได 
  อุทัย  หิรัญโต (2523 : 2)  ไดใหความหมายของการปกครองทองถิ่นวา หมายถึงการ
ปกครองท่ีรัฐบาลมอบใหประชาชนในทองถิ่นหนึ่ง จัดการปกครองและดําเนินการบางอยางโดยดําเนินการ
กันเองเพ่ือบําบัดความตองการของตน การบริหารงานของทองถิ่นมีการจัดเปนองคการ มีเจาหนาที่ประชาชน
เลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางสวนทั้งนี้มีความอิสระในการบริหารงานแตรัฐบาลตองควบคุมดวยวิธีการตางๆ 
ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไมเพราะการปกครองทองถ่ินเปนสิ่งท่ีรัฐทําใหเกิดขึ้น 
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 จากนิยามตางๆ ขางตนผูวิจัย สามารถแยกแยะหลักการปกครองทองถิ่นไดในสาระสําคัญดังนี้ 
 1.  การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่งซึ่งชุมชนเหลาน้ันอาจมีความแตกตาง
กันในดานความเจริญ จํานวนประชากรหรือขนาดของพื้นท่ี เชน หนวยการปกครองทองถิ่นของไทยแบงเปน
การปกครองกรุงเทพมหานคร  เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และเมืองพัทยาตามหลักเหตุผลดังกลาว 
 2.  การปกครองทองถิ่นนั้น องคการปกครองทองถิ่นจะตองมีอํานาจอิสระ (autonomy)  ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม กลาวคืออํานาจของหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีขอบเขตพอสมควร 
เพื่อใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ขององคการอยางแทจริงหากมีอํานาจนอยเกินไป ไมมีขอบเขต หนวย
การปกครองทองถ่ินนั้นมีขอบเขตที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะของความเจริญ และความสามารถของ
ประชาชนในทองถ่ินน้ันเปนสําคัญ นโยบายของรัฐบาลกลางในการพิจารณา การกระจายอํานาจใหหนวยการ
ปกครองทองถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม 
 3.  องคการปกครองทองถ่ินจะตองมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย (legal  rights) ที่ดําเนินการ
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบงออกไดเปน  2  ประเภท คือ 
  ประเภทแรก  องคการปกครองทองถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ 
ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาที่และเพื่อใชบังคับกับประชาชนใน
ทองถ่ิน นั้นๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับ เปนตน 
  ประเภทที่  สอง  คือ สิทธิท่ีเปนหลักในการดําเนินการบรหิารทองถ่ิน คือ อํานาจในการ
กําหนดงบประมาณเพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานการปกครองทองถิ่น นั้น 
 4.  มีองคการท่ีจําเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง องคการที่จําเปนของทั้งสองฝายคือ
องคการฝายบริหารและองคการฝายนิติบัญญัติ เชนการปกครองทองถิ่นแบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเปน
ฝายบริหารและสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติหรือในแบบมหานคร คือกรุงเทพมหานครจะมีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจะเปนฝายนิติบัญญัติเปนตน 
 5.  ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นจากแนวความคิดที่วาประชาชนในทองถิ่น
เทานั้นท่ีรูปญหาและวิธีแกไขของตนเองอยางแทจริง องคการปกครองทองถิ่นจึงจําเปนตองมีคนในทองถิ่นมา
บริหารงาน เพื่อใหเจตนารมณและความตองการของประชาชน และอยูในการควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน 
นอกจากนี้ยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถิ่นเขาใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริงอีกดวย 
 จากคําจํากัดความ คือการปกครองที่รัฐบาลกลางกระจายอํานาจทางการปกครองบางสวนใหแก
ประชาชนในทองถิ่นไดมีอํานาจในการปกครองตนเอง โดยทําหนาที่เก่ียวกับการบริหารพัฒนา และใหบริการ
แกประชาชนในเขตพื้นที่ องคกรปกครองทองถ่ินดังกลาวมีอํานาจในการกําหนดนโยบายตัดสินใจและ
ดําเนินการกิจการภายใตการควบคุมกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง 
 
 2.2.  แนวคิดกับการปกครองทองถิ่น 
 
 จากแนวคิดในการปกครองทองถ่ิน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการปกครอง และสอดคลองกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองความสําคัญของการปกครอง
ทองถ่ินจึงสามารถสรุปได ดังนี้ (ชูวงษ  ฉายะบุตร 2539 : 13)  
  2.2.1  การปกครองทองถิ่นคือฐานรากของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic  
Democracy)  เพราะการปกครองทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหกับประชาชนให
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ประชาชนรูสึกวาตนมีความเก่ียวพันกับสวนไดเสียในการปกครอง การบริหารทองถิ่น เกิดความรับผิดชอบและ
หวงแหนตอประชาชนในทองถิ่น  
  2.2.2  การปกครองทองถิ่นทําใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครองตนเอง (Self  
Government)  ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของทองถิ่นประชาชนมีสวนรับรูถึงปญหาอุปสรรค
และชวยกันแกไขปญหาของทองถิ่นของตนเอง 
  2.2.3  การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการ
กระจายอํานาจ เน่ืองจากการกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวางไมสามารถสนองตอบความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินไดอยางท่ัวถึง และกิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถ่ินนั้นๆ 
  2.2.4  การปกครองทองถ่ินสามารถสนองตอบความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2.5  การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองการบริหารของประเทศใน
อนาคต 
  2.2.6  การปกครองทองถิ่นสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทําให
เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 จากความสําคัญของการปกครองทองถิ่นผูวิจัยสรุปไดเปนสองดานคือ ดานการเมือง และการบริหาร 
กลาวคือ ในดานการเมืองการปกครองเปนการปูพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการเรียนรู
การปกครองตนเอง สวนดานการบริหารนั้นเปนการแบงเบาะภาระของรัฐบาล และประชาชนในทองถิ่น
สามารถแกปญหาทองถิ่นดวยตนเองดวยกลไกทางการบริหารตางๆ ทั้งในดานการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ และการจัดการ 
 
 2.2.3  องคประกอบของการปกครองทองถิ่น 
 
 ระบบการปกครองทองถิ่นประกอบดวย องคประกอบ 8 ประการคอื (อุทัย หิรัญโต.2543 : 22)   
 ประการหนึ่ง  สถานะตามกฎหมาย หมายความวาหากประเทศใดกําหนดเรื่องการปกครองทองถิ่นไว
ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถิ่นในประเทศน้ันจะมีความเขมแข็งกวาการปกครองทองถิ่นที่
จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะขอความที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงวาประเทศนั้นๆ มีนโยบายที่
จะกระจายอํานาจอยางแทจริง 
 ประการที่สอง  พื้นท่ีและระดับมีความสําคัญตอการกําหนดพื้นที่และระดับของหนวยการปกครอง
ทองถ่ินมีหลายประการคอื ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื้อชาติ และความสํานึกในการปกครองตนเอง
ของประชาชน จึงมีเกณฑที่จะกําหนดพ้ืนที่ และระดับของหนวยการปกครองออกเปนสองระดับ คือ หนวยการ
ปกครองทองถิ่นขนาดเล็ก และขนาดใหญ 
 ประการที่สาม  การกระจายอํานาจและหนาท่ี การท่ีจะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาที่มากนอย
เพียงใดข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 
 ประการที่สี่  องคกรนติิบุคคล จัดตั้งข้ึนโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติ 
มีขอบเขตการปกครองท่ีแนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบายออกกฎขอบังคับควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายนั้น 



รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุน อบจ.ขอนแกน กรณใีหการสนับสนุนหนวยงานอื่น  ประจําป 2562 หนา 10 
 

 ประการที่หา  การเลือกตั้ง สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน
ในทองถ่ินนั้นๆ ทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อแสดงถึงการเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน 
โดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 
 ประการที่หก  อิสระในการปกครองตนเอง สามารถใชดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติการในขอบเขต
ของกฎหมายโดยไมตอขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายบังคับบัญชาของหนวยงานราชการ 
 ประการที่เจ็ด  งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขต
กฎหมายใหอํานาจการจัดเก็บ เพื่อใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอที่จะทํานบุํารุงทองถ่ินใหเจริญตอไป 
 ประการที่แปด  การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อไดรับการจัดตั้งข้ึนแลวยังตองอยูในการกํากับดูแลจากรัฐ 
เพื่อประโยชนและความมั่นคงแหงรัฐและประชาชนโดยรวม 
 จากองคประกอบของการปกครองทองถิ่นผูวิจัยสรุปได  ดังนี้ การปกครองทองถิ่นกําหนดข้ึนบน
พื้นฐานจากทฤษฎีการกระจายอํานาจ และอุดมการณประชาธิปไตย มีขอบเขตท่ีแนชัดมุงเปดโอกาสและ
สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับ
หนึ่ง ที่เนนการมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกตั้ง มีองคการหรือสถาบันที่จําเปนในการ
ปกครองตนเองและประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 
 
  อุทัย   หิรัญโต  (2523 : 22)  ไดกลาวถึงองคประกอบของการปกครองทองถิ่นวา
ประกอบดวยองคประกอบ  3  ประการคือ 
  1.  สถานะตามกฎมาย(legal  status)  หมายความวาถาประเทศใดกําหนดเรื่องการ
ปกครองทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถิ่นในประเทศน้ันจะมีความเขมแข็งกวาการ
ปกครองทองถิ่นจัดตั้งโดยกฎหมายข้ึน เพราะขอความที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงใหเห็นวา
ประเทศนั้นมีนโยบายจะกระจายอํานาจอยางแทจริง 
  2.  พื้นที่และระดับ (area  and  level)  ปจจัยที่มีความสําคัญตอพื้นที่และระดับของหนวย
การปกครองทองถิ่น มีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื้อชาติ และความสึกนึกในการ
ปกครองตนเองของประชาชน จึงไมมีกฎเกณฑที่จะกําหนดพื้นท่ีและระดับของหนวยการปกครองทองถ่ิน
ออกเปน  2  ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถิ่นขนาดเล็ก และขนาดใหญ สําหรับขนาดของพื้นที่จาก
การศึกษาขององคการสหประชาชาติโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)  องคการวาดวย
การศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) องคการอนามัยโลก (WHO)  และสํานักกิจการสังคม 
(Bureau  of  social Affair)  ใหความเห็นวาหนวยการปกครองทองถิ่นท่ีสามารถใหการบริการและ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพไดควรมีเนื้อที่ประชากร  50,000  บาท  แตก็ยังมีปจจัยอื่นที่จะตองพิจารณา
ดวย เชน ประสิทธิภาพในการบริหาร รายไดและบุคลากร เปนตน 
  3.  การกระจายอํานาจและหนาท่ีการที่จะกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่มากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมือง และการปกครองของรัฐบาลกลางเปนสําคัญ การปกครองทองถิ่นที่กําหนดขึ้น
บนพื้นฐานทฤษฎีการกระจายอํานาจ และอุดมการณประชาธิปไตย ซ่ึงมุงเปดโอกาสและสนับสนุนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางเมืองและกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งเห็นได
จากลักษณะสําคัญของการปกครองทองถิ่นที่เนนการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้ง มีองคกรหรือสถาบันที่
จําเปนในการปกครองตนเอง และที่สําคัญก็คือประชาชนในทองถ่ินจะมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยาง
กวางขวาง (ชูวงศ  ฉายะบุตร 2539:17)    



รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุน อบจ.ขอนแกน กรณใีหการสนับสนุนหนวยงานอื่น  ประจําป 2562 หนา 11 
 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการปรับปรุงระบบบริหาร การปกครองทองถ่ินโดย นายชวน  หลีกภัย  
นายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวตามคําส่ังที่ 262/2535  เมื่อ
วันท่ี  11  ธันวาคม  2535  เพื่อการศึกษาระบบการบริหารการปกครองทองถิ่นของไทยดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน ในทุกรูปแบบหาแนวทางและขอเสนอในการปรับปรุงโครงสราง อํานาจหนาที่ การคลัง และ
งบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธระหวางรัฐบาล หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคกับหนวยงานการ
ปกครองทองถิ่น กลาวถึง องคประกอบของการปกครองทองถิ่นไวดังนี้ (ชูวงศ ฉายะบุตร,2539:17 - 18)   
  1.  เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคลและทบวงการเมือง 
  2.  มีสภาและผูบริหารระดับทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติไวใน
กฎหมายรัฐธรรม 
  3.  มีอิสระในการปกครองตนเอง 
  4.  มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 
  5.  มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ 
  6.  มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 
  7.  มีอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมตอการใหบริการ 
  8.  มีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถ่ินภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท 
  9.  มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ 
  

2.2.4  ความสําคญัและความจําเปนในการปกครองทองถิ่น 
 
 วรรณา  เจียมศรีพงษ, กาญจนา  เงารังษี  และนุกูล  บํารุงไทย (2529 : 1)  กลาวถึงการ
ปกครองระดับตําบลวา ตําบลเปนทองถ่ินที่อยูอาศัยของประชาชนสวนใหญของประเทศเปนจุดรวมของ
ประชาชนในหมูบานหลายหมูบาน จึงมีความผูกพันใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งการพัฒนาการปกครอง
ระดับตําบลไดเริ่มข้ึนตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เมื่อพระองคโปรดเกลาฯ ทําการทดลองให
ประชาชนในทอง ท่ีเลือกกํานันผู ใหญบานครั้ งแรกที่ตํ าบลบานเกาะ  อํา เภอบางปะอิน  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ป พ.ศ.  2535  ครั้นทรงเห็นวาเปนผลดีตอทางราชการ จึงโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440)  ขึ้นซึ่งนับวาเปนกฎหมายลักษณะการ
ปกครองทองที่ฉบับแรกของไทยท่ีวางระบบเลือกกํานันผูใหญบานไวเปนระเบียบแบบแผนแนนอน ตอมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติลักษณะทองที่ พ.ศ. 2457  
ใชแทนพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวเพื่อบังคับใชท่ัวประเทศซึ่งกําหนดใหหลายหมูบานรวมกันขึ้นเปนหมูบานท่ี
มีผูใหญบานเปนคนดูแลและหมูบานรวมกันเปนตําบลมีกํานันเปนผูดูแล กํานันผูใหญบานจะมีภารกิจที่
ชวยเหลือทางราชการในการปกครองทองที่นั้นๆ ตอมาไดมีการแกไขที่เปลี่ยนแปลง และเปดโอกาสให
ประชาชนในทองที่มีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารและพัฒนาทองถิ่นของตนมากยิ่งข้ึน ซึ่งนําไปสูการจัดตั้ง
การบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

ผลของการทําใหเกิดการปกครองตนเองและการมีสวนรวมอยางกวางขวางของสมาชิกในการพัฒนา
ชุมชน  ยอมเกิดผลในดานตาง ๆ คือ (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2536  :  32) 
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 ผลทางเศรษฐกิจ 
  1.  การมีสวนรวมในโครงสรางพัฒนาชนบทในแงการริเริ่มโครงการ จนกระทั่งการสิ้นสุด
โครงการนั้น  ยอมมีผลในทางเศรษฐกิจคือ  ชวยใหการใชจายเพื่อการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความระมัดระวัง เพราะสมาชิกในชุมชนจะมีความรูสึกวาผลจากการพัฒนาที่เกิดข้ึนจะเปนประโยชนตอ
ชุมชนของตนเองและทรัพยากรที่มีอยูนั้นเปนชุมชนของตนเอง จึงตองใชจายอยางระมัดระวังเพื่อใหเกิดผล
อยางเตม็ที ่
  2.  การมีโครงสรางการปกครองตนเองโดยสมาชิกสวนใหญรูสึกวาตนมีสิทธิและหนาท่ี และมี
บทบาทสําคัญท้ังทางตรงและทางออมก็ตาม  จะทําใหเกิดการดําเนินงานและปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการ  ซึ่งอยูในความสนใจหรือเอาใจใสของสมาชิก ยอมเปนผลดีในแงการชวยเหลือและให
ความดูแลควบคุมโดยมวลสมาชิกเอง มิใหเกิดการฉอโกงหรือกระทําการอันผิดระเบียบ  กฎ  ขอบังคับ  ฯลฯ  
เปนการควบคุม  การใชทรพัยากรอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปนผลทางเศรษฐกิจอีกแงหนึ่ง 
  
  ผลทางการเมือง 
  1.  ผลทางการเมืองที่เห็นไดชัด  คือ  การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  จะเปนการ
สงเสริมรูสึกวา  การปกรองตนเองนั้นมีผลลัพธประจักษที่เปนตัวตน  มิใชเฉพาะสิทธิในทางการเมืองใน
ลักษณะที่เปนนามธรรม  แตสามารถเชื่อมโยงนามธรรมออกมาในรูปธรรม  คือการวางนโยบายการพัฒนา
ชุมชนเพื่อประโยชนของชุมชนตนเอง 
  2.  การมีสิทธิในการริเริ่มโครงการ  และดําเนินการโครงการจนสิ้นสุดโครงการโดยมีความ
เปนอิสระยอมทําใหเกิดความชื่อมั่นทางการเมือง  ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความรูสึกเรื่องของการมีสวนรวม
และการปกครองตนเอง  เปนการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะของการมีสวนรวมมากขึ้น 
   

ผลทางสังคมและจิตวิทยา 
  1.  ผลทางสังคมและจิตวิทยา  ยอมเห็นไดจากการที่มีความรูสึกวาตนเปนเจาของทองถิ่น มี
สิทธิมีเสียงและอํานาจที่จะจัดการกับโชคชะตาของทองถ่ินได  ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  และมี
ความรูสึกเปนเจาของทองถ่ิน  ซึ่งสามารถท่ีจะดูแลตนเอง  มีความรูสึกผูกพันกับทองถ่ินมากข้ึน  และความ
สนใจในการพัฒนาทองถ่ินที่ก็จะตามมา 
  2.  การมีสิทธิในการปกรองตนเอง  และการมีสวนรวมในการพัฒนาชนบทในอันที่จะนําไปสู
การพัฒนาความรูจักรวมมือกันในชุมชน  การขจัดความขัดแยงและความเห็นไมตรงกันในเรื่องนโยบาย การตก
ลงกันในเรื่องการจัดสรรทรัพยากร  การออมชอมและการประนีประนอมในกระบวนการการถกเถียงและตัดสิน
ในนโยบาย  ที่เปนการเสริมสรางใหชุมชนอยูรวมกันอยางมีหลักเกณฑในการจัดการเรื่องภายในชุมชน 
  ผลทางวิชาการ 
  1.  การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  ตั้งแตการริเริ่ม  การทําแผน ฯลฯ  ทําใหเกิดการ
พยายามที่จะเรียนรูวิทยาการตาง ๆในดานการวางแผน  การบริหารโครงการ  วิธีการทํางบประมาณ  การทํา
บัญชี  วิทยาการในการกอสราง  ความรูทางวิศวะ สภาวะแวดลอม  ฯลฯ  
  2.  เมื่อกระบวนการพัฒนาชนบทมีความตอเนื่องและสมาชิกชุมชน มีสวนรวม 
  และผลในทางสังคมและจิตวิทยาที่เกิดข้ึน จะทําใหสมาชิกชุมชนคอยสดับรับฟงติดตามขาวสารโดยเฉพาะ
ความรูทางวิทยาการ เพราะมีผลโดยตรงและมีความสัมพันธกับชีวิตในทองถิ่นและชีวิตของชุมชน ทําใหเกิด
ความตื่นตัวและเขาใจถึงปญหาและวิทยาการตาง ๆ  
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  ผลตอนโยบายระดับชาต ิ
1.  ผลตอนโยบายพัฒนาระดับชาติ คือ การเกิดการแขงขันกันระหวางชุมชนที่ปก 

ครองตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินกับชุมชนอ่ืน ทําใหมีความพยายามที่จะปรับปรุงแกไข
ความลาหลังตาง ๆ การแขงขันยอมนําไปสูการสรางสรรคท่ีจะเปนสวนชวยในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

2. การรูจักวางแผนพัฒนาชุมชนในลักษณะการประสานกับแผนระดับอําเภอ                                             
จังหวัด  และระดับชาติ  เทากับเปนหนวย ๆ หนึ่งท่ีเปรียบไดกับชิ้นสวนตาง ๆ  ของการตอภาพ  (jigsaw  
-  puzzle)  ใหครบรูป 

3. การปกครองตนเองและการพัฒนาทองถิ่นดวยตนเอง  เปนการชวยใหการ 
พัฒนาชนบทเปนไปตามความตองการและจําเปนของทองถ่ิน โดยคนในทองถิ่นเปนผูตัดสินและดําเนินการ  
ซึ่งเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลกลางไปในตัว และเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐบาลกลางและสวนภูมิภาค
ปลอดจากภารกิจขั้นพื้นฐานและสามารถใชทรัพยากรในการพัฒนาความรูทางวิทยาการ  การวางแผน
ระดับมหาภาค  และคอยเปนผูใหคําปรึกษา 

 
2.2.5  ความหมายของการปกครองทองถิ่น 
 

 จาการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน (local government) มีนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายไวหลายความหมายซึ่งสวนใหญจะมีหลักการสําคัญที่คลายคลึงกัน ดังตอไปนี้ 
 ประหยัด  หงษทองคํา  (2526  :  10 – 11)  และ ชูวงศ  ฉายะบุตร  (2539  :  12 – 13) ได
สรุปหลักการปกครองทองถ่ินไว ดังตอไปนี้               
 1.  การปกครองของชุมชนหนึ่งซึ่งชุมชนเหลานี้อาจมีความแตกตางกันในดานเศรษฐกิจ  จํานวน
ประชากรหรือขนาดของพ้ืนที่  เชน  หนวยการปกครองสวนทองถ่ินของไทยจัดเปนกรุงเทพมหานครฯ 
เทศบาล  สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล  และเมืองพัทยาตามเหตุผล
ดังกลาว 
 2.  หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีอํานาจอิสระ  (autonomy) ในการปฏิบัติหนาที่ตามความ
เหมาะสม  กลาวคือ  อํานาจของหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีขอบเขตพอสมควร  เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นอยางแทจริงหากมีอํานาจมากเกินไปไมมีขอบเขต  หนวย
การปกครองทองถ่ินนั้นจะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง  เปนผลเสียตอความมั่นคงของรัฐบาล  อํานาจของ
ทองถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชน  ในทองถ่ิน
นั้นเปนสําคัญ  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาตามกฎหมายแบงได 2 ประเภท คือ 
 2.1  หนวยการปกครองทองถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมาย  หรือระเบียบขอบังคับตาง ๆขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาที่และเพื่อใหใชบังคับประชาชนในทองถ่ินนั้น  ๆ
เชน เทศบัญญัติ  ขอบังคับ  สุขาภิบาล เปนตน 
 2.2  สิทธิท่ีเปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถิ่น  คืออํานาจในการกําหนดงบประมาณ  เพื่อ
บริหารกิจการตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถิ่นนั้น ๆ  
 3.  มีองคกรที่จําเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง  องคกรที่จําเปนของทองถ่ินจัดแบงเปน
สองฝาย  คือ  องคกรฝายบรหิารและองคกรฝายนิติบัญญัติ  เชน  การปกครองทองถิ่นแบบเทศบาลจะมีคณะ
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เทศมนตรีเปนฝายบริหาร  และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ  หรือในแบบมหานคร  คือกรุงเทพมหานครจะ
มีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เปนฝายบริหารสภากรุงเทพมหานครจะเปนฝายนิติบัญญัติเปนตน 
 4.  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น จากแนวคิดท่ีวาประชาชนในทองถ่ินเทานั้น
ที่จะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริงหนวยการปกครองทองถิ่น  จึงจําเปนตองมีคนในทองถิ่น
มาบริหารเพื่อใหสมเจตนารมณและความตองการของชุมชนใตการควบคุมของประชาชนในทองถิ่น  
นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินเขาใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริง 
 จากความหมายที่กลาวมาแลวนั้นสามารถสรุปไดวา  เปนการปกครองของชุมชนเพื่อชุมชน  โดยที่มี
อํานาจอิสระในการปกครองตนเองอยางเหมาะสม  มีขอบเขตเพื่อตอบสนองความตองการตามความแตกตาง
ของแตละชุมชน มีงบประมาณ เจาหนาที่ของตนเอง มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการเรื่องตาง ๆโดยแบงอํานาจการ
ปกครองออกเปน 2 ฝายคือ ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนและการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนหลักสําคัญ 
 ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษากร  (2535 : 5)  กลาววา  การปกครองทองถิ่นเปนระบบการปกครองที่มี
ผลสืบเนื่องมาจาก  การกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ  และโดยนัยนี้จะเกิดองคการทําหนาที่ปกครอง
ทองถ่ิน โดยคนในทองถิ่นนั้น ๆองคการนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาลแตก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย
และควบคุมใหเปนไปตามนโยบายของตน 
 จากคําจํากัดความหรือความหมายของ  “การปกครองทองถิ่น”  ผูวิจัยจึงสรุปไดวาการปกครอง
ทองถ่ิน คือ เปนการปกครองท่ีทางรัฐบาลใหอํานาจอยางมีขอบเขตใหแกประชาชนดําเนินการปกครองตนเอง
โดยมีหนวยการปกครองทองถิ่นทําหนาที่บริหารจัดการ ซึ่งประชาชนในเขตพื้นที่มอบอํานาจใหการจัดการ
ใหแกองคกรเหลานี้มีอํานาจในการกําหนดนโยบายตดัสินใจและดําเนินกิจการภายใตกฎหมายที่กําหนดไว โดย
อยูในความดูแลของรัฐบาลกลาง 
 

ในปจจุบันรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทยฉบับปจจุบัน  
(พ.ศ. 2540)  มี 5 รูปแบบดังน้ี  (นันทวัฒน  บรมานันท.    2547  :  127 – 163) 

1.  องคการบริหารสวนจังหวัด เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดตั้งข้ึนทุกจังหวัด (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร) เพื่อจัดทํากิจการสวนจังหวัดที่แยกเปนสวนหนึ่งตางหาก จากกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่
ของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค มีอาณาเขตครอบคลุมท้ังจังหวัดนั้น เปนนิติบุคคลและเปนราชการสวน
ทองถ่ิน 

2.  เทศบาล  ไดมีการจัดตั้งขึ้นท่ัวประเทศ แตจะจัดข้ึนเปนแหง ๆไป ดังที่บัญญัติในมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยเมื่อรัฐพิจารณาเห็นควรท่ีจะยกฐานะทองถิ่นใดข้ึนเปนเทศบาล ก็
ตราพระรากฤษฎีกายกฐานะทองถ่ินนั้นเปนเทศบาลเปนแหง ๆไป โดยมฐีานะเปนนิติบุคคลดวย โดยที่เทศบาล
แบงออกเปน 3 ประการคือ 

2.1  เทศบาลตําบล มาจากประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ียกฐานะเปนเทศบาลและการเปลี่ยนแปลง 
สุขาภิบาล พ.ศ. 2542 ใหยกฐานะเปนเทศบาลทั้งหมด 

2.2  เทศบาลเมือง มาจากการประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยมีราษฎรตั้งแต 10,000 คนขึ้น
ไป มีรายไดเปนของตนเอง 

2.3 เทศบาลนคร มีราษฎรตั้งแต 50,000 คน ข้ึนไป มีรายไดพอควรแกการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายเทศบาล โดยจะตองทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย และจะตองระบุชื่อและเขตของเทศบาล
เอาไวดวย 
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 3.  องคการบริหารสวนตําบล  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เล็กที่สุด และอยูใกลชิดประชาชน
มากที่สุด ตั้งโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเปนนิติบุคคล 
และเปนราชการสวนทองถ่ิน โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย ที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา จะตอง
ระบุชื่อและเขต ไวในประกาศดวย 
 4.  กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชาการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีฐานะเปนนิติบุคคล 
 5. เมืองพัทยา  เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ เปนนิติบุคคลประกอบดวย สภา
เมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 
 

โครงสรางการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนจังหวัด 
 องคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งมา  
เพื่อทําหนาท่ีในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองใหเจริญกาวหนาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใน
ทองถ่ิน  มีการจัดโครงสรางในการบริหารงาน ออกเปน  2  สวน  คือ 

1. ฝายนิติบัญญัติ  (ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) สภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในทองถิ่นเรียกวา “สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด” มาจากทุกอําเภอและก่ิงอําเภอในจังหวัดมารวมกัน ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540  มาตรา  9  เพ่ือทําหนาท่ีในสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อการออกขอบัญญัติงบประมาณ
การกําหนดนโยบาย การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนา  การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตาม
มติของสภา จํานวนสมาชิกสภาขึ้นอยูกับจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฏรปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง  
ดังน้ี 

1.  ในจังหวัดที่มีราษฏรไมเกิน หาแสนคน  มีสมาชิกได  24  คน    
2.  จังหวัดท่ีมีราษฏรเกิน  หาแสนคน ไมเกินหนึ่งลานคน  มีสมาชิกได  30 คน  
3.  จังหวัดท่ีมีราษฏรเกิน  หนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน   

มีสมาชิกได  36  คน    
4.  จังหวัดท่ีมีราษฏร  เกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน   

มีสมาชิกได  42  คน     
4. จังหวัดท่ีมีราษฏร  เกินสองลานคนข้ึนไป  มีสมาชิกได  48  คน  สมาชิกท่ีไดรับเลือก 

เขามาจะอยูในวาระคราวละ 4 ป  ตามพระราชบัญญัติ องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา  10 
2.  ฝายบริหาร  ผูบรหิารขององคการบริหารสวนจังหวัด  คือ นายกองคการ 

บริหารสวนจังหวัด จะมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวยกัน เพื่อทําหนาที่ใน
ฝายบริหารและใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  แตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นเปนคณะ
ผูบริหาร สําหรับจํานวนที่จะแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดนั้น ใหถือเอาจํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนเกณฑ  คือ  จังหวัดใดท่ีมีสมาชิกยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน  แตงต้ังรองนายกฯ 
ได  2  คน  จังหวัดใดที่มีสมาชิกสามสิบหกคนหรือ    สี่สิบสองคน แตงตั้งรองนายกฯ ได  3  คน และจังหวัด
ใดที่มีสมาชิกสี่สิบแปดคน  แตงตั้งได 4 คน ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด    พ.ศ. 2540  มาตรา  35  โดยมีหนาที่ในการบริหารงานตามภารกิจและหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล เพ่ือความสงบเรียบรอยและประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม 
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  2.3.7.1 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45  องคการบริหาร
สวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว  ดังนี้ 

1. ตราขอบัญญัติโดยไมขัดตอกฎหมาย 
2. จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทํา 

แผนพัฒนาจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี   
3. สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน 
4. ประสานใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการ 

สวนทองถ่ินอ่ืน 
5. แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการ 

สวนทองถ่ินอ่ืน 
6. อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

สวนจังหวัด พ.ศ. 2498  เฉพาะภายในเขตสภาตําบล   
7. คุมครอง  ดูแล และบํารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นที่อยูในเขต 

องคการบริหารสวนจังหวัด  และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่น  รวมกันดําเนินการหรือ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

9. จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  มาตรา  17  ไดกําหนดใหอํานาจเหลาน้ีเปนอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัด  
ซึ่งมีทั้งหมด  29  เรื่อง   ดังตอไปนี้ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจดัทําแผน 
พัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
3.  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 
4. การแบงสรรเงนิซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินอ่ืน ๆ   
5. การคุมครอง ดูแล และการบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
6. การจัดการศึกษา 
7. การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชน 
8. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
9. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
10. การจัดตั้งและดูแลระบบบําบดัน้ําเสียรวม 
11. การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
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12. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  
13. การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
14. การสงเสริมการทองเท่ียว 
15.  การพาณิชย การสงเสริมการลงทุนและการทํากิจการไมวาจะดําเนิน 

การเองหรือรวมกับบุคคลอ่ืนจากสหการ 
16. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 
17. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
18. การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน                                        
19. การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด  การรกัษาพยาบาล  การปองกันและ 

ควบคุมโรคติดตอ 

20. การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
21. การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23. การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 
24.   จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจ และหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่อยูในเขตและกิจการน้ันเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ประกาศกําหนด   

25. สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 

26. การใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

27. การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา 
และ ผูดอยโอกาส 

28.  จัดทํากิจกรรมอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้   หรือ 
กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

29. กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะ 
กรรมการการกระจายอํานาจฯ ประกาศกําหนด 
 
2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 

การติดตามผลการเปนการบริการที่จัดข้ึนเพื่อศึกษาถึงความสําเร็จ  ความลมเหลว  ทัศนคติ  
ขอคิดเห็น  ความตองการและปญหาของผูท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว  (สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  2530)   
 การติดตามผลเปนการติดตามหลังจากที่นักเรียนออกจากโรงเรียนไปแลว  เพื่อใหทางโรงเรียนได
ทราบขอมูลวา  นักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแลว  ประกอบอาชีพใดหรือทํางานอะไรประสบผลสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพเพียงใด  (วัชรี  ทรัพยมี  อางใน  พัชรีวรรณ  กิจมี, 2539, หนา 8) 
 จากความหมายของการติดตามผลดังกลาว  พอสรุปไดวา  การติดตามผลเปนวิธีการหรือเครื่องมือท่ี
ใชสําหรับติดตามผูตองขังที่ไดรับการฝกวิชาชีพจากเรือนจําและทัณฑสถาน  เพื่อใหทราบขอมูลหรือขอเท็จจริง
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เก่ียวกับการนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพหลังจากพนโทษตลอดจนนําขอมูลตางๆ  นําไปปรับปรุง
หลักสูตรการอบรมและฝกวิชาชีพใหดียิ่งขึ้น 
 เทคนิคในการติดตามผล 
 Hollis  and  Holkis (อางถึงในทองเรียน  อมรัชกุล  และคณะ, 2528, หนา  274-276)  ไดเสนอ
เทคนิคในการติดตามผลไวในหัวขอใหญๆ   3  เรื่อง  เกี่ยวกับการติดตอ คือการเรียนติดตอกับบุคคลการ
ติดตอเปนการสวนตัว  และการติดตอกับบุคคลท่ีรูจัก  ซึ่งการติดตอแตละประเภทมีเทคนิควิธีดังนี้ 
 1.  การเขียนติดตอกับบุคคล 
 -  แบบสอบถามความคิด  แบบสอบถามความคิดใชเพื่อใหทราบทัศนคติและความรูสึกตางๆ  ของ
บุคคลมากกวาขอเท็จจริง 
 -  แบบสํารวจ  เทคนิคการสํารวจใชไดหลายทาง  เพื่อเปนแนวทางในการติดตอกับบุคคลและ
แนวทางในการสํารวจหัวขอเรื่องหรือขอมูลเฉพาะอยาง 
 -  จดหมายรูปแบบที่พิมพไวเรียบรอยหรือจดหมายสวนตัว จะชวยใหการติดตอเจาะจงเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง 
 2.  การติดตอเปนการสวนตัว 
 -  การใหคําปรึกษาโดยพื้นฐานแลวเทคนิคนี้จะใหบริการใหคาํปรึกษาแตตัวเทคนิคสามารถนําไปใชให
สอดคลองกับจุดมุงหมายของบริการติดตามผล  เมื่อบุคคล  จําเปนตองไดรับบริการชวยเหลือเพิ่มเติมใน
ภายหลัง 
 -  การสัมภาษณชวยใหทราบวาบุคคลใดตองการเพิ่มเติมหรือไม  และยังทําใหไดขอมูลจากบุคคลที่
ตองการดวย 
 -  การสนทนาทางโทรศัพท  เปนเทคนิคเพื่อความสะดวกทั้งสองฝาย  งายในการติดตอและรวดเร็ว 
 -  การประชุมอยางไมเปนทางการ  การประชุมท่ีเปนทางการทําใหมีโอกาสเกิดผลที่นาพอใจไดมาก  
แตการชวยเหลือกเพิ่มใหบุคคลอาจใหไดโดยการอาศัยการประชุมอยางไมเปนทางการได 
 -  การประชุมกลุมและอภิปรายแบบ Forum  เทคนิคนี้ทําใหเกิดปฏิสัมพันธในกลุมและทัศนคติที่ดี
อาจไดรับสนับสนุนใหเกิดขึ้น  บุคคลอาจเห็นคุณคาท่ีมีตอบุคคลของการบริการติดตามผลไดมากขึ้น 
 -  การสังเกตเพื่อจัดบริการเพิ่มเติมใหกับบุคคลไดอยางถูกตองมีการใชเทคนิคประเภทนี้อยาง
กวางขวาง 
 3.  การติดตอกับบุคคลที่เขารูจัก 
 -   การประชุมบิดา  มารดาหรือผูปกครอง 
 -  การประชุมนายจาง 
 -  การเย่ียมสถาบันการศึกษา 
 -  การตัดขาวจากหนังสือพิมพ 
 
จุดมุงหมายของการติดตามผล 
 ในเรื่องจุดมุงหมายของการติดตามผล  ดาวน่ิง (Downing)  (อางในทองเรียน  อมรัชกุล   และคณะ, 
2528, หนา  265-266)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการติดตามทั้งโดยทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะไว  
โดยทั่วไปแลวจุดมุงหมายสุดยอดของบริการติดตามผล  คือ  การพัฒนาในดานการปรับตวัของนักเรียนที่ดีขึ้น  
ประสบการณเรยีนที่ประสบความสาํเร็จในอาชพีและความเจริญกาวหนาพัฒนาในดานการศึกษา  สวนจุดมง
หมายเฉพาะซึ่งประกอบกันแลวจะนาํไปสูจุดมุงหมายสูงสุด   ไดแก 
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 1.  สนับสนุนความกาวหนาและสถานภาพของนักเรียนในดานตางๆ  เชน  ดานหลักสูตรเน้ือหาวิชา
เรียน  รวมท้ังกิจกรรมในชั้นเรียน  เพ่ือจัดการชวยเหลือใหเหมาะสมกับความตองการที่จําเปน 
 2.  ขอมูลที่จะชวยนักเรียนในการวางแผนในอนาคตและการตัดสินใจอยางฉลาดเปนสิ่งจําเปนรวมทั้ง
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับโอกาสตางๆ  ทางการศกึษาและความมุงหวังทางดานอาชพีของนักเรียนดวย 
 3.  เพ่ือกําหนดขอบเขตีความเหมาะสมในการตัดสินใจ  ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการเลือกวิชาเรียนหรือใน
การเลือกกิจกรรมนอกหองเรียน 
 4.  เพ่ือทราบวาการทํางานพิเศษของนักเรียนมีผลตอนักเรียนอยางไรบาง 
 5.  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนสภาพและความกาวหนาในงานตางๆ  ของนักเรยีนท่ีหลังจากจบแลวมีงาน
ทําและรวมถึงนักเรียนที่จบออกไปกอนที่จะจบการศึกษาจริงๆ  จะชวยใหคําแนะนําแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรงุแรงจูงใจใฝอาชีพของเขาใหดีขึ้นได 
 6.  เพ่ือทราบวานักเรียนที่จบไปแลวประสบความกาวหนาและความสาํเรจ็ในงานอาชีพและสังคม
หลังจากท่ีไดรับการฝกฝนอบรมจากวิทยาลัยไปแลวมากนอยเทาไรขอมูลเหลานี้มีความจําเปนในการ
ประเมินผลหลักสูตรในอดีตและปจจุบันเพื่อการปรับปรงุในอนาคตโดย  วัชรี  ทรพัยมี (2531, หนา  92)  ได
กลาวเพ่ิมเตมิวา  ขอมูลจากการติดตามผลจะทําใหทราบวาวิชาใดมีประโยชนมีประโยชนใน (/2531-,หนา 
92)   ไดกลาวเพิ่มเติมวา  ขอมูลจากการตดิตามผลจะทาํใหทราบวาวิชาใดมีประโยชนในการศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพ  วิชาใดท่ีสมควรจะคงไวในหลักสูตร  ควรจะปรับปรุงการสอนหรือเนื้อหาใด 
 7.  เพ่ือทราบขอมูลที่เปนจุดออนในดานตางๆ  ของโปรแกรมทั้งหมดของโรงเรียน 
 8.  เพ่ือวิจัยปญหาตางๆ  และสรุปผลการเปลี่ยนแปลงตางๆ  รวมทั้งขอเสนอแนะในการจัดบริการ
ตางๆ  ภายในโรงเรียนโดยทั่วไปแลวปญหาตางๆ  มีมากมาย  การวิจัยปญหาจึงควรเปนปญหาที่มีอิทธิพล
กอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 ซึ่งสอดคลองกับแนวความคดิของวัฒนา  พัชราวนชิ  (2531, หนา  165)  ที่กลาววาจุดมุงหมาย
ของการติดตามผลมีไวเพื่อ 
 1.  หาทางชวยเหลือผูที่ไมประสบความสาํเร็จจากการบริการที่ผานไป 
 2.  จะไดปรับปรุงการบริการแนะแนวใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 3.  จะไดนาํผลงานของการแนะแนวไปปรับปรุงหลักสูตรใหดีขึ้น 
 4.  รวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยตอไป 
 5.  ปองกันปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 
 6.  แนวทางในการพิจารณาหาสาเหตุของการลมเหลวในการปฏิบัติตนและการปรับตัว 
 7.  ใหเด็กไดรับบริการตอเนื่องกัน 
 8.  จะไดทราบความคดิเห็นของนักเรียนที่จบการศกึษาไปแลว  เพื่อจะไดจัดสนองความตองการของ
นักเรียนที่ยังอยูภายในโรงเรียน 
 9.  ไดติดตามชวยเหลือนักเรียนท่ีจบการศึกษาไปแลวใหเปนไปตามจุดมุงหมายหรือแผนการที่วางไว 
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2530, หนา  15 )  ไดกลาวถึงจดุมุงหมายของการติดตามผล  ดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาความตองการของนักเรียน 
 2.  เพ่ือประเมินโปรแกรมการแนะแนวหลักสตูรของโรงเรียน 
 3.  เพ่ือรวบรวมขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับงานอาชีพ  ในอันที่จะนํามาใชประโยชนในการปรบัปรุงงาน
แนะแนว และหลักสูตรของโรงเรียน 
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 4.  เพ่ือศึกษาพิจารณาความตองการของชุมชนและสถาบันการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปตอไป  เพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดรับมาใชสําหรับทําการวิจัยในดานงานอาชีพ 
 5.  เพ่ือใหทราบขอมูลแกฝายแนะแนวในอันที่จะนํามาใชประโยชนในการควบคุมและจัดโปรแกรม
การอบรมตางๆ  เชน  การฝกอบรมนอกเวลา 
 6.  เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับโอกาสตางๆ  ในงานอาชีพ 
 จะเห็นไดวาการติดตามผลมีจดุมุงหมายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  และสรางใหผูเรยีนก็มีทัศนคติที่ดี  มีความเชื่อมั่นและมีขวัญกําลังใจที่ศึกษาให
สําเรจ็และประกอบอาชีพอยางเชื่อมั่นมากขึ้น 
 วิธีการติดตามผล 
 ในการติดตามผลจะมีวิธีการตดิตามผลที่สามารถทําไดหลายวิธี ควรเลือกใชใหเหมาะสมหรืออาจจะใช
หลายวิธีรวมกันก็จะทําใหไดขอมูลที่ตองการที่มีความตองการ  และเชื่อถือไดในเรื่องนี้  ผกา  บุญเรอืง  
(2528-,  หนา  160)  ไดอธิบายถึงวิธีการติดตามผลที่นาสนใจ  ดังน้ี 
 1.  ใชแบบสอบถามเพ่ือการติดตามผล  เปนวธิีที่ใชงาย  สะดวก  ประหยัดเวลาและสามารถติดตาม
ผลไดท้ังผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรยีน  ผูเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแลวและมีผูเรียนที่ออกจากโรงเรียน
กลางคันดวย  ซึ่ง  สถิต  วงศสวรรค (2531, หนา 308)  ไดเนนวาการใชแบบสอบถามเปนที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลายและเหมาะสาํหรับติดตามผูเรียนที่สําเรจ็ออกไปแลว 
 2.  ใชการสัมภาษณโดยอาจสอบถามจากผูเรียนเองผูปกครองบิดา  มาดา  หรือผูที่เก่ียวของใกลชิด 
 3.  ใชการสังเกต  โดยศึกษาจากผูท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรยีนวาหลังจากใหคําปรึกษาและใหบรกิาร
อ่ืนๆ  ไปแลวผูเรียนมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมไปบางหรือไม 
 4.  ประชุมศิษยเกา  โดยอาจตั้งสมาคมศิษยเกา  หรือนดัประชุมพบปะกับนักเรียนที่จบการศกึษาไป
แลวเปนครั้งคราว เชน ในงานวันเกิดของโรงเรียน  วันครู  หรือวันชุมนุมศิษยเกาประจําป 
 5.  จัดต้ังคณะกรรมการผูปกครองและครูซึ่งอาจจะไดรับชวยเหลือและความรวมมือไดกวางขวางข้ึน 
 6.  ใชบริการสื่อมวลชน  เชน  หนังสือพิมพวิทยุ  ทีวี เปนตน 
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2530, หนา  17  )  ไดกลาวถึงองคประกอบการติดตามผลไว  ดังตอไปนี้ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลผูสาํเร็จการศึกษา  เพื่อรับผิดชอบโดยตรง 
2. กําหนดวัตถุประสงคของการติดตามผลใหชัดเจนวาจะติดตามเพื่ออะไร  เรื่องใด  กลุมเปาหมาย

ในการติดตามคือใคร  และจะดําเนินการอยางไร 
3. กําหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะใชวาจะเลือกใชเครื่องมือชนิดใดจึงเหมาะสมที่สุดและบรรลุ

เปาหมายที่วางไว 
4. ควรมีขอมูลจากหลายแหง  และมีจํานวนมากพอสมควร  เชน  ควรเลือกเก็บขอมูลจากนักเรียน

ปจจุบันศษิยเกา  ท้ังท่ีสําเร็จศึกษา และนักเรียนท่ีออกกลางวัน  และอาจติดตามจากบุคคลอ่ืนที่มี
สวนเก่ียวกับนักเรียน  เชน  ผูปกครอง  คณะครูอาจารย  และนายจาง เปนตน 

5. ประสานงานหรือขอความรวมมือจากหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของ เชน บิดา  มารดา  หรือ
ผูปกครอง อาจารยและเจาหนาที่ในโรงเรียนและนายจางเปนตน 

6. เสนอผลหรือสรุปผลท่ีไดไปยังบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน คณะครู  อาจารย  
คณะกรรมการแนะแนว  ครูแนะแนว  ผูบริหาร  ผูปกครอง  และนักเรียน  เปนตน 



รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุน อบจ.ขอนแกน กรณใีหการสนับสนุนหนวยงานอื่น  ประจําป 2562 หนา 21 
 

 จากองคประกอบของการติดตามผลจะเห็นวาการติดตามจะตองประกอบดวยการตั้งคณะกรรมการ
การดําเนินงาน  กาํหนดวัตถุประสงควิธีการกลุมเปาหมายท่ีจะศึกษาการขอความรวมมือและการสรุปผลที่ได
จากการติดตามผล 
 บุคคลที่ควรติดตามผล 
 ในการดําเนินการติดตามผลนัน้  ควรจะติดตามผลบุคคลท่ีเปนประโยชนซึ่งจะใหขอมูลตางๆ  ไดตาม
จุดมุงหมายของการติดตามผลที่ไดกลาวไวขางตน  อันจะนาํมาเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมในการ
เรียนการสอนตอไปไดอยางไมมีปญหา  สาํหรับบุคคลที่ควรจะไดรับการติดตามซึ่งสรุปวาควรจะตองติดตาม
จากบุคคลตอไปนี้ 

1. ผูเรียนที่อยูโรงเรียนท่ีไดรับบริการแนะแนวไปแนว 
2. ผูเรียนที่ตองคอยใหความชวยเหลือเปนพิเศษ 
3. ผูเรยีนที่สําเร็จการศึกษาแลวไปประกอบอาชีพตางๆ 
4. ผูเรียนที่ตองออกกลางคัน 
ขอมูลท่ีไดจากบุคคลดังกลาวจะมีความสาํคัญตอการพัฒนาการศกึษาไปในแงมุมตางๆ   

กันแตในที่นี้จะมุงเนนประเด็นติดตามผลสาํเร็จการศกึษา  ไปแลวและไปประกอบอาชีพตางๆ  เนื่องจากในแต
ละปการศึกษาจะมีผูสาํเร็จการศึกษาออกไปเปนจํานวนมากซึ่ง  วีระวัฒน  พูลทวี  (อางใน เรไร  ธาราวิจิตรกุล
,2536,  หนา  15)ไดเปรียบผูสําเร็จการศึกษาวาเสมือนกระจกเงาสะทอนใหเห็นผลของหลักสูตรวิธีการ
ทราบถึงขอมลูตางๆ เหลาน้ัน  เพื่อนํามาวิจัยเพื่อหาวิธีปรบัปรุงใหดียิ่งข้ึน 

หลังจากสําเร็จการศึกษา  ผูสาํเร็จการศึกษาบางคนก็หางานทําได  บางคนก็ยังหางาน 
ทําไมได  ซึ่งการติดตามผลสาํเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ  จะทําใหไดรับประโยชนหลายประการ (ประ
ทุม  แปนสุวรรณ,  หนา  260-262) 

 1.  ผูสําเร็จการศึกษาสามารถปรับตัวอยางสังคมภายนอกเปนอยางไรบางในการประกอบ
อาชีพเพื่อหาทางชวยเหลือผูสําเร็จการศึกษาที่กําลังมีปญหา 
 2.  เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการแกปญหาของผูสําเร็จการศึกษาในดานการปรับตัวตอการ
ประกอบอาชีพ  วามีวิธีการแกปญหาอยางไรและไดผลเพียงไร 
 3.  รวบรวมขอมูลประสบการณที่ไดจากการดํารงชวีิตในสังคม 
 4.  เพ่ือรวบรวมลักษณะของงานท่ีประกอบอาชีพ 
ประโยชนที่ไดจากการรวบรวมขอมูลดังกลาวนี้  จะมีคณุคาอยางสูงสําหรับผูบริหาร 

การศึกษา  และผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  เพราะจุดมุงหมาย
ของการจัดการศึกษาประการหนึ่งน้ัน  คือ  การวางแผนจัดเตรียมและสรางคนที่มีคุณภาพออกรับใช
สังคม ซึ่งขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษาจะเปนเครื่องมือสําคัญในการเตรียมและสรางคนไดตามสภาพ
ความตองการที่เปนจริงของสังคม 
 วิธีการดําเนินงานในการติดตามผลผูสําเร็จจากการศกึษา 
 เพื่อการดาํเนินงานในการติดตามผลประเภทนี้เกิดความเรยีบรอยและเปนผลดี  วีระวัฒน  
พูลทวี  (อางเรไร  ธาราวิจิตรกุล, 2536,  หนา  16)  ไดเสนอแนวทาง  ดังนี้ 

1. สํารวจดูวาผูสาํเร็จการศึกษาออกไปทํางานท่ีไหนบาง 
2. ศึกษาแนวโนมของงานอาชีพในปจจุบัน 
3. เชิญผูสําเรจ็การศกึษามาโรงเรียนเปนครั้งคราวเพื่อการอภิปราย 
4. สัมภาษณศษิยเกาที่ตองการติดตามผลโดยตรง หรือสัมภาษณจากบุคคลท่ีไดรูจักศิษยเกา 
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5. ศึกษาผลการเรียนของผูเรียนท่ีสัมพันธกับการจัดสายการเรยีน  การจัดชั้นหรือกลุม
ผูเรียนตลอดจนการประกอบอาชีพของผูเรยีน 

6. ออกแบบสอบถามใหกรอก 
 

องคประกอบที่สําคัญในการติดตามผล 
1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผลซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะตองเปน 

ผูรับผิดชอบบริการติดตามผลโดยตรง 
2. กําหนดวัตถุประสงคของการติดตามผลใหชัดเจนวา  จะติดตามเพื่ออะไรเรื่องใด 

 กลุมเปาหมายในการติดตามผลคือใครและจะดําเนินการอยางไร 
3. กําหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะใชในการติดตามผลวา  ควรจะเลือกใชเครื่อง 

ชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด  และบรรลุสูเปาหมายที่กําหนดไว 
4. ควรมีขอมูลจากหลายแหลงและมีจํานวนมากพอสมควร  เชน  ควรเก็บขอมูล 

จากนักเรียนปจจุบัน  ศิษยเกา  ทั้งท่ีสําเรจ็การศึกษาและนกัเรียนที่ออกกลางคัน  และอาจติดตามจาก
บุคลากรอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของกับนักเรียน  เชนผูปกครอง  คณะครอูาจารย  และนายจางเปนตน 
  5.  ควรประสานงานหรือขอความรวมมือหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เชน  บิดา  มารดาหรือ
ผูปกครอง  อาจารยและเจาหนาที่ในโรงเรยีนและนายจาง  เปนตน 
  6.  เสนอผลหรือสรุปผลที่ไดไปยังบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เชน  คณะครูอาจารย 
คณะกรรมการแนะแนว  ครูแนะแนว  ผูบริหาร  บิดามาดา  หรือผูปกครองและนักเรียนเปนตน 
 สรุปไดวาการจัดบริการติดตามผลในสถานศึกษาเปนการมุงที่จะคนควาศึกษาหาขอมูลเพ่ือนํามา
วิเคราะหหาแนวทางในการจดัดําเนินการเรียนการสอนใหเกิดผลสําเร็จซึ่งผลสาํเร็จของสถานศึกษาพสิูจนได
จากการดาํเนินงานการเรียนการสอน  เพื่อใหไดผลผลิต คือ ผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
 ประโยชนของการติดตามผล 
 มัลลิกา  เภาพิจิตร  (อางใน  สงวน  สุทธิเลิศกุล, 2530, หนา 17) ไดกลาวถึงประโยชนของการ
ติดตามผลไวดังตอไปนี ้

1. ใชเปนขอมูลในการแกปรับปรุงหลักสูตร 
2. ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงโครงการแนะแนว 
3. ใชเปนขอมูลในการติดตามผลตามนักเรียนเปนรายบุคคล  และกลุมที่ไดรับคัดเลือกแลว 
4. ใชเปนขอมูลในการใหขอสนเทศแกนักเรียน 
5. ใชเปนขอมูลสําหรับครูอาจารย  ในการจัดประสบการณใหแกนักเรียนซึ่งจะมีผลตอ 

ความสาํเร็จหรือความลมเหลวของนกัเรียน 
 6.  ทําใหทราบความตองการที่แทจริงของนักเรียน  และความจําเปนกอน- หลัง  ที่นักเรียนสมควร
ไดรับความชวยเหลือ 
 ดังน้ันสรุปไดวา  การติดตามผลผูสําเรจ็การศึกษา  จะใหประโยชนแกโรงเรียนโดยตรงกลาวคอื  
โรงเรียนสามารถนาํขอมูลตางๆ  ที่ไดรับทราบไปใชเปนแนวทางในการปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนใหดี
ขึ้นประสิทธิภาพของระบบการดําเนนิการพัฒนาจิตใจและสขุภาพผูรับการประเมิน 
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2.4  บริบทองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 องคการบริหารสวนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไข
เพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2546  มีโครงสรางการบริหารประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   ที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชนจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ถือตามเกณฑจํานวนราษฎรแต
ละจังหวัด และฝายบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งจังหวัด และรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดแตงตั้งไดตามเกณฑกฎหมายกําหนด และสามารถแตงตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการรวมกันได
ไมเกิน 5 คน โดยมีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูชวยเหลือในการนํานโยบายไปปฏิบัติ นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด  
โดยมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดรอง
จากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวน
จังหวัดใหเปนไปตามนโยบาย 

 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน คือเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกนทั้งหมด เปนจังหวัดที่มีขนาดใหญ 
แบงการปกครองออกเปน 26 อําเภอ 198 ตําบล 2,139 หมูบาน ประชากรประมาณ  1,750,000 คน  
ราชการสวนทองถิ่นประกอบดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง 
เทศบาลตําบล 28 แหง องคการบริหารสวนตําบล 192 แหง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน  11  คน  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน  42  คน    โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดของแกน ตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  และแกไขถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2546 และพระราช
กฤษฎีการะเบียบขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2541  ไดกําหนดใหมีการยุบเลิกสวนราชการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีอยูเดมิ   ปจจุบันมีการจัดต้ังสวนราชการภายในองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนออกเปน  8 สวนราชการ   1 หนวยงาน และโรงเรียนถายโอนมาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน จํานวน     20  โรงเรียน  คือ   สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  กองกิจการสภา กองแผน
และงบประมาณ กองคลัง  สํานักการชาง  สํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการเจาหนาท่ี กอง
กิจการขนสง กองพัสดุและทรัพยสิน และหนวยตรวจสอบภายใน   

    โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตาม พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
2540  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2542   และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2546  ซึ่งถือวาเปน
กฎหมายขององคการบริหารสวนจังหวัด ฉบับลาสุดท่ีใชอยูในปจจุบัน มีโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด  
ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ฝายนิติบัญญัติ)  และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (ฝาย
บริหาร)    

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  แนวทางการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
กรณีเงินอุดหนุนทั่วไป ขององคการบริหารสวนจังขอนแกน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที
เก่ียวของ  ดังนี้ 
 อเนก บุญกาวิน (2546) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง องคการบริหารสวนจังหวัดในความคิดเห็นของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณี อบต. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอองคการบริหารสวนจังหวัด ในพื้นท่ีจังหวัด
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เพชรบูรณ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 117 แหง ใน 
11 อําเภอ รวมทั้งสิ้น 355 คนเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแกคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) t-test, f-test, One Way Anova  และ Pearson Product Moment Correlation โดยมีคา
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคการบริหารสวนจังหวัดอยู ในระดับ
มาก มีความคิดเห็นตอองคการบริหารสวนจังหวัดในดานการเมืองและการบริหารงานท่ัวไปอยูระดับนอย 
ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็น ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีผลตอความคิดเห็น สวนเพศและอายุไมมีผลตอความคิดเห็น 
 วันพิณ ยศบันเทิง (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ หมู 3 บานแมระมาด ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการศึกษาสภาพ ปญหาการมีสวนรวม และแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ หมู 3 ตําบลแมระมาดอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยโดยแบงตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดเปน 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและ
ปญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ หมู 3 ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด 
จังหวัดตากแบงออกเปน 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 การใชแบบสอบถาม ผูใหขอมูลในขั้นตอนน้ี ไดแก ตัวแทนครัวเรือน
หมู 3 ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก จํานวน 107 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติท่ีใชคอื คารอยละคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีที่ 
2 การสนทนากลุม ผูใหขอมูลคือคณะกรรมการพัฒนาหมูบานและแกนนําชุมชน จํานวน 20 คน เทคนิคที่ใช
ในศึกษาวิจัยคือ การสนทนากลุมกลุมยอยเพื่อทําการรับรองผลที่ไดจากการสอบถาม ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษา
แนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ หมู 3 ตําบลแมระมาด อําเภอแม
ระมาด จังหวัดตาก ผูใหขอมูลในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการพัฒนาหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานและตัวแทนแกนนํากลุมตางๆ จํานวน 37 คน เทคนิคท่ีใชในการศกึษาวิจัยคือ การวิเคราะหหลังการ 
ปฏิบัติ AFTER ACTION REVIEW (AAR) วิเคราะหขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห 
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ หมู 3 ตําบลแมระมาดอําเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับการดําเนินงาน นอย แตเมื่อพิจารณารายมิติพบวา มิติท่ีอยูในระดับการ
ดําเนินงานนอย คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่จะทําและวิธีการทํา (มิติการวางแผน) เนื่องจากท่ี
ผานมาเจาหนาที่ของรัฐจะเปนผูคิดให ชุมชนจะเปนผูปฏิบัติตามคําสั่ง สําหรับการมีสวนรวมในการรับ
ประโยชนตามความจําเปนขั้นพื้นฐาน  
 เกล็ดดาว ดังชัยภูมิ (2550)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  แนวทางพัฒนาการประกอบธุรกิจรานหนังสือใน
เขตอําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูเคยที่ใชบริการ
รานหนังสือ  2) แนวทางพัฒนาการประกอบธุรกิจรานหนังสือท่ีมีอยู ณ ปจจุบันในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ไดศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในการศึกษาเชิงคุณภาพใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกโดยการ
สอบถามความคดิเห็นของตัวแทนผูประกอบการรานหนังสือ 2 ราย  
ผูจัดการรานหนังสือ 4 คน พนักงานรานหนังสือ 4 คน และ ผูที่เคยใชบริการรานหนังสือ 10 คน 
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และนําประเด็นที่ไดมาจัดทําเปนแบบสอบถามในการศึกษาเชิงปริมาณโดยนําไปสํารวจความคิดเห็นและ
พฤติกรรมของกลุมตัวอยาง 270 คน 
 จากการศึกษาไดแนวทางการพัฒนารานหนังสือในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ดังนี้ 
1)   ควรมีความหลากหลายของการใหบริการ 2) ควรมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูเก่ียวกับแวดวงหนังสือ 
พัฒนาฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง และรักษาบุคลากรที่คุณภาพไวดวยคาตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม 3)ควรใหความสําคัญกับการจัดรายการสงเสริมการขายเพื่อกระตุนความตองการของลูกคาที่มีอยู
เดิมและลูกคาใหม 4) ควรออกแบบรานใหมีความเหมาะสมกับสถานท่ี 
นงลักษณ จันดาเสน  (2550) แนวทางการบริหารการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ 2550 วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหาร ปญหาและขอเสนอแนะของการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอวัง
ชิ้น ประจําปงบประมาณ 2550 
 ประชากรศึกษา แบงเปน 2 กลุม ไดแก พนักงานสวนตําบล เจาหนาที่ จํานวน 7 ตําบล105 คน 
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30-35 ป สมรสแลว การศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสบการณทํางาน
นอยกวา 5 ป มีรายไดระหวาง 6,001-10,000 บาทตอเดือน และประชาชนจํานวน 7 ตําบล 105 คน 
สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 46-50 ป สมรสแลว อาชีพเกษตรกรระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Mean หรือX) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
 ผลการศึกษาพบวา ในสวนของพนักงานเจาหนาท่ี  คือ ความถูกตอง ความครบถวนการอํานวยความ
สะดวกแกผูชําระภาษี และความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนผูมา
ขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้ยังพบวาพนักงานเจาหนาที่มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
และไมมีปญหาในการดําเนินงาน อีกทั้งยังใหขอเสนอแนะวาควรสรรหาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเพิ่ม สนับสนุน
การพัฒนาทักษะ ความสามารถ 
ของพนักงานเจาหนาท่ีใหมากขึ้น และจัดหาเครื่องมืออุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานใหเพียงพอ 
อีกดวย 

นันยุพา สุขา  (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการประสานงานของคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา แนวทางการพัฒนาการ
ประสานงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ อําเภอจังหวัดขอนแกน ประชากรที่ใชใน
การศึกษาคือ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอจังหวัดขอนแกน ทุกอําเภอ ในจังหวัด
ขอนแกน โดยผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 136 คน ตรวจสอบความ
ตรงโดยผูเชียวชาญ และตรวจสอบความเท่ียงไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ ครอนบาช 0.98 ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 10  เมษายน 2550 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 นําขอมูลมาวิเคราะหดวย
โปรแกรม SPSS for Windowsแจกจงขอมูลดวยคา สถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางระดับการศึกษาสวนมากสําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา รอยละ 62.50 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21-30ป รอยละ 43.40 และประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอจังหวัดขอนแกน1-10ปรอยละ 58.10 
การประสานงานแบบเปนทางการของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอจังหวัดขอนแกน อยู
ในระดับมาก(x=3.85, SD=0.58) สวนการประสานงานแบบไมเปนทางการของคณะกรรมการประสานงาน
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สาธารณสุขระดับอําเภอจังหวัดขอนแกน อยูในระดับมากเชนกัน (x = 3.70, SD = 0.59) คุณลักษณะสวน
บุคคล ไดแก ระดับการศึกษา ระยะเวลา การปฏิบัติงาน และประสบการณในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอจังหวัดขอนแกน ไมมีความสัมพันธทางบวกกับการ
ประสานงาน ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอจังหวัดขอนแกน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.060 p-value = 0.485, r = -0.099 p-value 0.252, r = 0.054 p-value 
0.535) สวนการประสานงานแบบเปนทางการ และไมเปนทางการมีความสัมพันธทางบวกกับแนวทางการ
พัฒนาการประสานงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอจังหวัดขอนแกน 

วรุฒ หงษไทย (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดรานคาปลีกขนาดเลก็ในเขต
พื้นที ่ อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ โดยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการตลาดรานคาปลีก
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่ อําเภอเนินสงา 2) เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาการตลาดรานคาปลีกขนาดเล็กในเขต
พื้นที่ อําเภอเนินสงา โดยใชแนวทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ (1) ดานผลิตภัณฑ (2) ดานราคา (3) ดาน
สงเสริมการตลาด (4) ชองทางการจาํหนาย วิธีการศกึษาใชการวิจัยแบบผสมผสาน เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เชิงปริมาณใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ เจาของกิจการรานคาปลีกขนาดเล็กในเขตพื้นท่ี อําเภอ
เนินสงา และผูบริโภคสินคาจากรานคาปลีกขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเนินสงา จํานวน 378 คน 
ผลการวิจัยพบวา 1. ขอมูลทั่วไปของผูซื้อสินคาบริโภคจากรานคาปลีกขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเนินสงา 
สวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญอายุต่ํากวา 20 ป การศกึษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาชีพสวนใหญเปนนักเรียนหรือนักศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 
สถานภาพทางธุรกิจสวนใหญเปนผูบริโภค สถานภาพทางครอบครัวสวนใหญเปนโสด รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวน
ใหญต่ํากวา 5,000 บาท 2. ผลการศึกษาสภาพการตลาดรานคาปลีกขนาดเล็กในเขตพื้นที่ อําเภอเนินสงา 
โดยใชแนวทางการตลาดท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทาง
การจําหนาย พบวา โดยภาพรวม ดานผลิตภัณฑ มีความคิดเห็น/ความเหมาะสมอยูในระดับ “มาก” และ
ปญหาการตลาดรานคาปลีกขนาดเล็กในเขตพื้นที่ อําเภอเนินสงา โดยภาพรวม ดานการสงเสริมการตลาด
พนักงานขายกลาวคําขอบคุณที่มาซื้อสินคา มีระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3. แนว
ทางการพัฒนาการตลาดรานคาปลีกขนาดเล็กในเขตพื้นที่ อําเภอเนินสงา มีผลโดยสรปุวา 1) ดานผลิตภัณฑ 
พบวา ตราสินคาไมมีมาตรฐาน การรับประกันและการเสนอคืนสินคา ไมมี 2) ดานราคา พบวา ไมมีการลด
ราคาสินคาบางประเภทในชวงเทศกาลสําคัญตาง ๆ และไมมีการใหสินเชื่อในการซื้อสินคา 3) ดานการสงเสริม
การตลาด พบวา พนักงานขายไมกลาวคาํขอบคุณทุกครั้งที่ซ้ือสินคาและ ไมมีการโฆษณาผานสื่อทางวิทยุทําให
รูจักที่ตั้งของราน 4) ดานชองทางการจาํหนาย พบวา ไมมีความสะอาดภายในราน ผลการศึกษาพบวาทั้ง 4 
ดานนี้นาํเปนแนวทางการพัฒนาการตลาดรานคาปลีกขนาดเล็กในเขตพื้นท่ี อําเภอเนินสงา ตอไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 

 
    ในการติดตามประเมินผลโครงการ การใชจายเงนิอุดหนุน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนกรณี
ใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2562    ในครั้งนี้ ไดกําหนดหัวขอและระเบียบ
การติดตามและประเมินผล  ดังตอไปนี้ 
  1.  ประชากร  
  2.  เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามประเมินผล 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การวิเคราะหขอมูล 
  6.  การนําเสนอ 
 
1.  ประชากร (Population)    ไดแบงประชากรออกเปน 2 กลุม  คือ  
          ประชากร คือ  ประชากรทั่วไปในพ้ืนท่ี  ท่ีมาใชบริการหรือเปนผูไดรับประโยชน  ของการดําเนินงาน
ตามโครงการ การใชจายเงินอดหนุนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กําหนดโครงการรวมทั้งหมด   
64   ไดรับคืนจํานวน  231  ชุด  โดยการสุมแบบไมจําเพาะเจาะจง  ไมเลือกเพศหรือวัย 
  ประชากรผูที่มีสวนเก่ียวของกับการดําเนินโครงการการใชจายเงินอุดหนุน  ท่ีไดรับจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จํานวน  64  โครงการ  ละ 2  ชุด    โดยใชการสุมแบบจําเพาะ เจาะจง เฉพาะ
เจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของหรือรับผิดชอบโครงการ    
2. เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือเปนแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ 
แสดงความคิดเห็นตางๆ ได 
3.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เจาหนาท่ีออกเก็บขอมูลภาคสนาม  โดยการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณแบบมีโครงสรางตาม
แบบสอบถามที่กําหนดที่กําหนดไว  และเก็บรวบรวมคืนโดยใหครอบคลุมทั้งหมด   64   โครงการ การเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกับผูเขารวมโครงการ  การใชจายเงินอุดหนุน องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  กรณสีนับสนุนหนวยงานอ่ืน ประจําป พ.ศ. 2562  แบบสอบถามแบบมีโครงสรางปลายปด
และปลายเปด ใหผูเขารวมโครงการตอบ ตามแบบที่กําหนดไว  ประชากรกลุมตัวอยาง  231 ราย  เก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม กลับคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ ในสวนของคําถามปลายเปด จะไดดําเนินการเก็บขอมูล 
ขอคิดเห็นตางๆ ของผูเขารวมโครงการโดยละเอียด 
 
4.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เก็บรวบรวมขอมูล  ตั้งแต เดือน  ตุลาคม  2561  –  กันยายน  2562  
5.  การวิเคราะหขอมูล 

 ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ 
SPSS  For  Windows  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปใชสถิติแบบแจกแจงความถี่ และรอยละ 
สวนขอมูลประเด็นคําถามจากแบบสอบถาม  ใชในการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน ในสวนคําถามแบบปลายปดจะจัดเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงลึก   การแปลความหมายของขอมูล
พิจารณาจากคาเฉลี่ย  ( x ) โดยแบงคะแนนเฉลี่ยเปน 5 ระดับสเกลคําถามมี  5 ระดับ  ดังนี้  มากที่สุด (5) 
มาก  (4)  ปานกลาง (3)  นอย (2) นอยที่สุด (1) เพื่อแปลผลซึ่งไดจากการแบงชวงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (จากศิ
ริวรรณ  เสรีรัตน  :,2541: ก : 169 ) 
 
  ขนาดชั้น =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
          จาํนวนชั้น 
  ขนาดชั้น =   5 – 1     =  0.80 
            5 
   ชวงคะแนนเฉลี่ย                    แปลผล 
     1.00 –  1.80                     นอยที่สุด 
     1.81 –  2.60                        นอย 
     2.61–  3.40                      ปานกลาง 
                                 3.41. – 4.20                                   มาก 
    4.21  -  5.00                                 มากที่สุด 
 6.    การนําเสนอ 

                จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถ่ีรอยละในเชิงพรรณนา  
ในบทที่ 4  ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่  และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบตาง ๆ  ไดจาก
แบบสอบถามของประชากร คาสถิติที่ใชจะเปน คาเฉลี่ย คารอย และสรุปผลการติดตามในภาพรวม จะแสดง
อยูในบทที่  5  แลวรวบรวมเปนรูปเลม รายงานผูบริหาร และลงใน  Website ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เพื่อเผยแพรใหประชาชน และผูสนใจทราบตอไป  
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
                  การติดตามและประเมินผลโครงการการใชจายเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
กรณีใหการสนับสนุนหนวยงานอ่ืนประจําป  2562  ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  64  โครงการ  โดย
แบงผลการติดตามและประเมินผลออกเปน  2  สวน  คือ  ผูมีสวนเก่ียวของและประชาชนทั่วไป  โดยแสดง
รายละเอียดการติดตามและประเมินผลตามแบบฟอรมที่ดําเนินการติดตามและประเมินผล  ดังนี้  
              
             สวนที่  1   สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

  สวนที่  2   การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการ 
  สวนที่  3   ความคดิเห็น / ขอเสนอแนะและอื่นๆ   

            
สวนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ขอมูลแบบสอบถาม   (เจาหนาที่ผูดูแลรับผิดชอบโครงการเปนผูใหขอมูล) 
             ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนขอมูลเก่ียวกับ เจาหนาท่ีผูดูแลรับผิดชอบโครงการ 
             ผูบริหารหนวยงาน  บุคลากรในหนวยงาน   ขอมูลปรากฏดังนี้   
                    
สรุปขอมูล ผูตอบแบบสอบถาม เจาหนาที่ผูดูแลรับผดิชอบโครงการเปนผูใหขอมูล 
สวนที่ 1  ใหทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และแสดงความคดิเห็นไดตามอิสระ  
           

1. ผูตอบคําถามเปนผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการนี้ในฐานะ  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานของโครงการ  0  0.000  

บุคลากรในหนวยงาน  54  98.182  

ผูบรหิารหนวยงาน  0  0.000  

อ่ืนๆ  1  1.818  

รวม 55  100.000  

2. ประเภทของหนวยงานของทานที่รับเงินอุดหนุน  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ราชการ  55  100.000  

รัฐวิสาหากิจ  0  0.000  

องคฺกรมหาชน  0  0.000  

เอกชน  0  0.000  

อ่ืนๆ  0  0.000  

รวม 55  100.000  

3. หนวยงานของทานไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนว
ยุทธศาสตรของจังหวัดขอนแกนไว  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ไดจัดทํา  55  100.000  
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ไมไดจัดทํา  0  0.000  

รวม 55  100.000  

4. โครงการนี้มีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงานทาน
หรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

มีในแผนยุทธศาสตร  55  100.000  

ไมมีในแผนยุทธศาสตร  0  0.000  

รวม 55  100.000  

5. โครงการนี้สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดขอนแกน
หรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

สอดคลองกับยุทธศาสตร  55  100.000  

ไมสอดคลองกับยุทธศาสตร  0  0.000  

รวม 55  100.000  

6. หนวยงานทานขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณดําเนนิการตาม
โครงการนี้ จากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนแลว ไดขอรับการ
สนับสนุนเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนมาสมทบดวยหรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ขอ  16  29.091  

ไมขอ  39  70.909  

รวม 55  100.000  

   

7. การดําเนินงานตามโครงการนี ้ทานไดดาํเนินการจัดหาพัสดุตาม
ระเบียบฯ หรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ไดดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ  55  100.000  

ไมไดดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ  0  0.000  

รวม 55  100.000  

8. การดําเนินงานตามโครงการนี ้ทานไดจัดทําบัญชรีายรับ-รายจาย 
แยกรายละเอียดตางๆ ไวอยางชัดเจนครบถวนเพื่อ การตรวจสอบ
หลักฐานตาง ๆ ไวหรือไม อ  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ไดจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย  55  100.000  

ไมไดจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย  0  0.000  

รวม 55  100.000  

9. ผลการดําเนนิโครงการนี้เสร็จสมบูรณครบถวนตามวัตถุประสงค
ของโครงการหรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

เสร็จสมบูรณตามวัตถุประสงคโครงการฯ  55  100.000  

ไมเสร็จสมบูรณตามวัตถุประสงคโครงการฯ  0  0.000  

รวม 55  100.000  
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10. จํานวนงบประมาณที่ไดรับจาก อบจ.ขอนแกน ที่ใชในการดําเนิน
โครงการนี้ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ โครงการเพียงพอ กับ
คาใชจายที่ประเมินไวตามโครงการท่ีเสนอของบประมาณนี้หรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

เพียงพอ ใชงบประมาณ  55  100.000  

ไมเพียงพอและขาดงบเงนิประมาณอีก  0  0.000  

งบประมาณเหลือจาย  0  0.000  

รวม 55  100.000  

11. งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจัดสรร จาก อบจ.ขอนแกน ไม
เพียงพอกับคาใชจายใน โครงการนี้ตามที่ประเมินคาใชจายไว 
หนวยงานของทาน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน 
อ่ืนๆอีกหรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ไมขอ งบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  55 100.000  

ขอ งบประมาณจากหนวยงานอื่น  0 0.000  

รวม 55  100.000  

12. ในกรณี งบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนจาก อบจ.ขอนแกน ของ
โครงการนี้ เหลือจาย หนวยงานทานไดทําการ สงคืน จาํนวน
งบประมาณที่เหลือจายใหกับ อบจ.ขอนแกน หรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

สงคืน  2  3.636  

ไมไดสงคนื เพราะงบประมาณไมเหลือจาย  53 96.084  

รวม 55  100.000  

13. เมื่อดําเนินงานตามโครงการนี้แลวเสรจ็หนวยงานของทานได
จัดสงรายงานผลการดาํเนินงานให อบจ. ขอนแกน  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ได รายงานผลสง อบจ.ขอนแกน  55  100.000  

ไมได รายงานผลสง อบจ.ขอนแกน  0  0.000  

รวม 55  100.000  

14. ทานคิดวาโครงการนี้บรรลุผลสาํเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการนี้หรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

บรรลุ ตามวัตถุประสงค  55  100.000  

ไมบรรลุ ตามวัตถุประสงค  0  0.000  

รวม 55  100.000  

15. เพราะเหตุใด หนวยงานของทานจึงขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณจาก อบจ.ขอนแกน  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ตอบ  28  50.909  

ไมตอบ  27  49.091  

รวม 55  100.000  
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จากตาราง   ผูเขารวมโครงการ (เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ) ผูใหขอมูล การใชจายเงินอุดหนุนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  กรณีใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นประจําป  2556  ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน  64  โครงการ   

(1) ผูที่ตอบแบบสอบถามมีสวนเก่ียวของนี้ในฐานะ  เปน บุคลากรในหนวยงาน มากที่สุด  55  คน  
คิดเปนรอยละ  98.18(2)หนวยงานของที่รับเงินอุดหนุน  สวนใหญเปน  หนวยงานราชการในจังหวัด
ขอนแกน มากท่ีสุด  55  หนวยงาน   คิดเปนรอยละ  100.00  (3) หนวยงานของที่ไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวยุทธศาสตรของจังหวัดขอนแกน  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร  มากท่ีสุด  55 
หนวยงาน  คิดเปนรอยละ 100.00 (4) โครงการมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงาน  มากที่สุด  
55  หนวยงาน  มีในแผนฯ  คิดเปนรอยละ 100.00  (5) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
หนวยงาน  มากที่สุด  55  หนวยงาน สอดคลองกับยุทธศาสตร  คิดเปนรอยละ 100.00  (6)  หนวยงานท่ี
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการตามโครงการ จาก อบจ.ขอนแกน แลว  ไดรับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆดวย  สวนใหญไมขอ  39  หนวยงาน คิดเปนรอยละ 70.90    หนวยงานท่ี
ขอสนับสนุน  16 หนวยงาน  คดิเปนรอยละ  29.09  (7) การดําเนินงานตามโครงการทานทุกหนวยงานได
ดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ  หนวยงานที่ทําตามระเบียบมี  55 หนวยงาน  คิดเปนรอยละ 100.00  
(8)  การดําเนินงานตามโครงการนี้  ทานไดจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย  แยกรายละเอียดตางๆ ไวอยางชัดเจน
ครบถวนเพื่อการตรวจสอบหลักฐานตางๆไว  หนวยงานที่ไดจัดทํามี  55  หนวยงาน  คิดเปนรอยละ  
100.00   (9) ผลการดําเนินโครงการเสร็จสมบูรณครบถวนตามวัตถุประสงคของโครงการ  มี  55  
หนวยงาน  คิดเปนรอยละ  100.00  (10) จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจาก อบจ.ขอนแกน ที่ใชในการดําเนิน
โครงการ  เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการเพียงพอ  กับคาใชจายท่ีประเมินไวตามโครงการที่เสนอ
ของบประมาณ  มี  55  หนวยงาน  คิดเปนรอยละ  100.00  (11) ในกรณี งบประมาณไดรับการสนับสนุน
จัดสรร จาก อบจ.ขอนแกน  ไมเพียงพอกับคาใชจายในโครงการตามที่ประเมินคาใชจายไว  หนวยงานของ
ทาน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนๆ   หนวยงานที่ขอมี  55  หนวยงาน คิดเปนรอยละ  
100.00 สวน (12)  งบประมาณไดรับการอุดหนุนจาก อบจ.ขอนแกน โครงการ มีเงินเหลือจายหนวยงาน
ของทานไดทําการ สงคืน  จํานวนงบประมาณที่เหลือจายใหกับ อบจ.ขอนแกน  มีหนวยงานคืนเงินเหลือจาย 
สงคืน อบจ.ขอนแกน มี  2 หนวยงาน  คิดเปนรอยละ 3.63  หนวยงานท่ีไมมีเงินเหลื่อจาย  53  หนวยงาน  
คิดเปนรอยละ 96.08  (13) เมื่อดําเนินงานตามโครงการนี้แลวเสร็จหนวยงานของทานไดจัดสงรายงานผล
การดําเนินงานให อบจ.ขอนแกน มีหนวยงานที่ราย  55  หนวยงาน  คิดเปนรอยละ  100.00  (14) ทาน
คิดวาโครงการนี้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการนี้  มี  55  หนวยงานที่จัดโครงการแลวบรรลุ
วัตถุประสงค  คิดเปนรอยละ 100.00 (15)  เพราะเหตุใดหนวยงานของทานจึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อบจ.ขอนแกน  มีสวนมากที่ขอรับการสนับสนุน   ตอบ   28  หนวยงาน คิดเปนรอยละ  
50.90   และไมตอบ มี  27  หนวยงาน   คิดเปนรอยละ  49.09 

 
สรุปผลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนขอมูลเกี่ยวกับ เจาหนาที่ผูดูแลรับผิดชอบโครงการ 
             ผูบริหารหนวยงาน  บุคลากรในหนวยงาน   ขอมูลปรากฏดังนี้  
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

1. เพศ  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ชาย  114  49.351  

หญิง  117  50.649  
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รวม 231  100.000  

2. อายุ  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

10-20 ป  16  6.926  

21-30 ป  57  24.675  

31-40 ป  68  29.437  

41-50 ป  48  20.779  

51-60 ป  33  14.286  

61 ป ขึ้นไป  9  3.896  

รวม 231  100.000  

3. สถานะปจจุบัน  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ประชาชน  123 53.247 

เจาหนาท่ี/พนักงานของรัฐ  84 36.364 

นักเรียน/นักศึกษา  16  6.926  

อ่ืนๆ ระบุ  8  3.463  

รวม 231  100.000  

 
สวนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการ (ระดับการมีสวนรวม)  

 
หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มากที่สุด มาก พอใช นอย 
นอย
ที่สุด 

SD คาเฉลี่ย ระดับ 

1. โครงการนี้มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / 
กิจกรรม 

127 
(54.978) 

86 
(37.229) 

13 
(5.628)  

3 
(1.299) 

2 
(0.866) 

0.735 4.44  มาก  

2. โครงการนี้มีการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

94 
(40.693) 

114 
(49.351) 

17 
(7.359)  

4 
(1.732) 

2 
(0.866) 

0.744 4.27  มาก  

3. ทาน มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

46 
(19.913) 

142 
(61.472) 

35 
(15.152) 

5 
(2.165) 

3 
(1.299) 

0.744 3.97  มาก  

4. โครงการนี้มีการรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ / 
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

68 
(29.437) 

126 
(54.545) 

28 
(12.121) 

5 
(2.165) 

4 
(1.732) 

0.807 4.08  มาก  

5. การเปดโอกาสใหประชาชน
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

85 
(36.797) 

113 
(48.918) 

24 
(10.390) 

3 
(1.299) 

6 
(2.597) 

0.856 4.16  มาก  

6. โครงการนี้ตรงกับความ 89 118 16 4 4 0.792 4.23  มาก  
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ตองการของประชาชน (38.528) (51.082) (6.926)  (1.732) (1.732) 

7. ผลการดําเนนิโครงการ / 
กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
ของประชาชนในทองถิ่น 

86 
(37.229) 

113 
(48.918) 

25 
(10.823) 

1 
(0.433) 

6 
(2.597) 

0.837 4.18  มาก  

8. ทานไดรบัประโยชนจากการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

93 
(40.260) 

103 
(44.589) 

29 
(12.554) 

2 
(0.866) 

4 
(1.732) 

0.822 4.21  มาก  

รวม 0.804 4.19  มาก  

 
สวนที่ 3 ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะและอื่นๆ โปรดตอบคาํถามตามความเปนจริง และแสดงความ
คิดเห็นหรือทัศนคติของทานไดโดยอิสระ  

1. ทานเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการนี้ในฐานะ  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ผูมาใชบริการของโครงการนี้  99  42.857  

ประชาชนในพื้นท่ีตั้งของโครงการนี้  79  34.199  

ผูไดรับการบริการจากโครงการนี้  24  10.390  

ไมมีสวนเก่ียวของเลย  9  3.896  

อ่ืนๆ ระบุ  20  8.658  

รวม 231  100.000  

2. โครงการนี้เปนหนาที่รบัผิดชอบของหนวยงานใด  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

อบต.  8  3.463  

เทศบาล  17  7.359  

หนวยงานสวนภูมิภาค/สวนกลาง  13  5.628  

ที่ทําการปกครองอําเภอ  193  83.550  

รวม 231  100.000  

3. โครงการนี้ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานใดบาง  จํานวน (คน) รอยละ (%) 

อบต.  38  16.450  

เทศบาล  13  5.628  

หนวยงานสวนภูมิภาค/สวนกลาง  4  1.732  

อบจ.ขอนแกน  171  74.026  

อ่ืนๆ ระบุ  5  2.165  

รวม 231  100.000  

4. ทานคิดวา อบจ.ขอนแกน ควรจะสนับสนุน งบประมาณในการ
ดําเนินงานโครงการในลักษณะนี้ตอไปอีกหรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ควร สนับสนุนงบประมาณ  228  98.701  

ไมควร สนับสนุนงบประมาณ  3  1.299  

รวม 231  100.000  
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5. โครงการนี้สามารถ ชวยแกปญหาความตองการของ ประชาชน
ในชุมชนที่ตั้งของโครงการน้ีไดหรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ชวย แกปญหาได  228  98.701  

ไมได ชวยแกปญหา  3  1.299  

รวม 231  100.000  

6. โครงการนี้ คุมคา กับงบประมาณ ที่ใชในการดําเนินโครงการ
หรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

คุมคา  228  98.701  

ไมคุมคา  3  1.299  

รวม 231  100.000  

7. ทานคิดวาโครงการน้ีบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการนี้หรือไม  

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

บรรลุ ตามวัตถุประสงค  226  97.835  

ไมบรรลุ ตามวัตถุประสงค  5  2.165  

รวม 231  100.000  

 
จากตาราง   ผูเขารวมโครงการ การใชจายเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  กรณีให

การสนับสนุนหนวยงานอ่ืนประจําป  2562  ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  64  โครงการ  เปนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด  231  คน  เปนหญิงมากที่สุด  117  คน คิดเปนรอยละ  50.64   เปนชาย  114  คน คิด
เปนรอยละ 49.35  มีอายุชวง  31-40  ป มากที่สุด  68  คน คิดเปนรอยละ 29.43  รองลงมาอยูในชวง
อายุ  21-30  ป  57  คน คิดเปนรอยละ  24.67  สวนใหญเปน  ประชาชน   123  คน  คิดเปนรอยละ  
53.24   รองลงมาเปนเจาหนาที่/พนักงานของรัฐ  84  คน คิดเปนรอยละ 36.36 
 
สวนที่ 2   การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการฯ 
               การประเมินผลความพึงพอใจในการการดาํเนนิงาน ความกาวหนา ความคุมคาและประโยชนที่
ไดรับจากโครงการขอมูลปรากฏ ดังนี้                                                                                                                          
                                                                                                                    (n = 231) 

ที ่ รายการ (จํานวน) S.D. ระดับความ 

  ( x )   คิดเห็น  
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 
4.44 0.735 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

4.27 0.744 มาก 

3. มีการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.97 0.744 มาก 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให

ประชาชนทราบ 
4.08 0.807 มาก 
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5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

4.16 0.856 มาก 

6. โครงการที่ตรงกับความตองการของประชาชน    4.23    0.792 มาก 
7. ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา

ของประชาชนในทองถิ่น 
   4.18   0.837 มาก 

8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/ 
กิจกรรม 

4.21   0.822      มาก 

             คาเฉลี่ยรวม                    4.14        0.790        มาก    
   
จากตาราง   ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ การใชจายเงินอุดหนุนองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน  กรณีการสนับสนุนหนวยงานอื่น   ประจําป พ.ศ. 2562  มีคาเฉลี่ยรวมในดาน
ความกาวหนา ความคิดเห็น การเปดโอกาสประชาชนมีสวนรวมในโครงการน้ี  อยูในระดับมาก   และเมื่อ
พิจารณาในรายขอพบวา รายการที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด คือมี  โครงการที่ตรงกับความตองการของประชาชน   อยู
ในระดับมากคาเฉลี่ยอยูท่ี  รายการที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น  รองลงมา  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม   และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

สรุปโดยรวม  การแสดงความคิดเห็น 
   ในการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมโครงการผูไดรับผลประโยชนจากโครงการตางๆ  ท่ี
ไดรับการสนับสนุนโครงการจาก องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ประชาชนแสดงความตองการจาก
โครงการที่ตรงกับความตองการกับการพัฒนาชุมชนของตนเอง เห็นหลายๆ โครงการที่ประชาชนตองการเสนอ
โครงการเดิมๆ ใหมีการจัดกิจกรรมตอเนื่องทุกๆ ป หรือบางพื้นที่เสนอโครงการท่ีใหมๆ มาปรับปรุงพัฒนา
พื้นท่ีชุมชนของตนเองเพื่อจะไดแนวคิดในการพัฒนาชุมชนที่แปลกใหมออกไปเพื่อเปนจุดสนใจ ของอําเภอ
ใกลเคยีง   

 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่นนั้น  เปนประโยชน
อยางมาก  ตัวอยางโครงการท่ีเปนประโยชนแกประชาชน ชุมชน เยาวชน น้ันเห็นหลากหลายโครงการที่
มุงเนนในการพัฒนาชุมชนของตนอยางเขมแข็งและตอเนื่องทุกป  ดั่งเห็นไดชัดจากโครงการ ของสถานีตํารวจ
ทุกอําเภอที่เสนอโครงการลวนเปนโครงการที่ดีในการอบรมเยาวชนตอตานยาเสพติด  อาสาสมัครตานภัยยา
เสพติด  อบรมเยาวชนกลุมเส่ียงเพื่อแกไขปญหายาเสพติด  พัฒนาเยาวชนหลังหองปองกันยาเสพติด โครงการ
พัฒนาสงเสริมอาชีพหลายๆโครงการ  มุงเนนใหประชาชนตางมีอาชีพอยูดีกินดีสามารถพึ่งพาชวยเหลือตนเอง
และชุมชนได 
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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  ขอเสนอแนะ 

 
การติดตามและประเมินผลโครงการการใชจายเงินอุดหนนุองคการบริหารสวนจังหวัด 

ขอนแกนกรณีใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น  ประจําปงบประมาณ 2562   จํานวน 64  โครงการ   
ดําเนินการแลวเสร็จ  การติดตามและประเมินผลใชวิธีแจกแบบสอบถามชนิดปลายปดแบบปลายเปด  เพื่อให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ  ประกอบดวยประชากร 2 กลุม  คือ    
   1.  กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   2.  กลุมประชาชนทั่วไปที่ไดรับบริการหรือไดรบัประโยชนจากโครงการการใชจายเงนิอุดหนุนฯ   
       จากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 โดยไดแสดงสรุปการติดตามและประเมินผลตามหัวขอตอไปนี้ 
  1.  วัตถุประสงคการติดตามและประเมินผล 
  2.  สรุปผล 
  3.  อภิปรายผล 
  4.  ขอเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงคการติดตามประเมินผล 
  

1. เพื่อติดตามและประเมินผล โครงการเงนิอุดหนุนวามีการนําแผนงานโครงการไปปฏิบัติ  
จริงหรือไม 

3. เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการวาคุมคา บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ได 
กําหนดไวหรือไม 

4. เพื่อติดตามและประเมินผลตอความสําเร็จหรือขอปรับปรุงการดาํเนินงานหนวยงานที่
ขอรับการสนับสนุนปงบประมาณ  2562 

5. เพื่อตองการทราบความพึงพอใจของประชาชน  และการมสีวนรวม  ในโครงการการใช
จายเงินอุดหนุน 

6. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนได แสดงความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการเงินอุดหนุน   
ไดอยางอิสระ 

7. เพื่อเปนขอมูลสําหรับ ผูบริหารตัดสินใจวา จะปรับเปลี่ยนหรือยุติการสนบัสนุนตอไป
หรือไม 

 
สรุปผล 

แสดงขอมูลท่ัวไปของประชากรทั้งสองกลุม 2 กลุม  คือ กลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการเงินอุดหนุน และกลุมประชาชนทั่วไปที่ไดรับประโยชนจากโครงการเงินอุดหนุนดังนี้ 

        กลุมที่ 1.  แสดงผลประชากรผูมีสวนเก่ียวของกับการดาํเนินโครงการเงนิอุดหนุนประจําป
งบประมาณ 2562  จํานวน 64  โครงการ มีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 231  ราย ซึง่ประกอบดวย
ผูบรหิาร บุคลากร เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของโครงการและผูตอบคําถามในสวนที่มากท่ีสุดคือ 
บุคลากรในหนวยงาน คิดเปนรอยละ 98.18   



รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุน อบจ.ขอนแกน กรณใีหการสนับสนุนหนวยงานอื่น  ประจําป 2562 หนา 38 
 

กลุมที่ 2 . แสดงผลการติดตามและประเมินผลของประชาชนบุคคลทั่วไปที่ไดรับประโยชนจาก
โครงการเงินอุดหนุนประจําปงบประมาณ 2562  จํานวน 231  ราย  จากการติดตามและประเมินผล   
พบวา เปนเพศหญิงมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 50.64  อายุมากที่สุด 31-40 ป คิดเปนรอยละ 29.43 
รองลงมาอายุ 21-30 ป   คิดเปนรอยละ  24.67  สถานะภาพผูตอบแบบสอบถามเปนประชาชนทั่วไปมาก
ที่สุด  คิดเปนรอยละ 53.24   รองลงมาเปนนักเรียนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 6.92 
 
สรุปผลตามวัตถุประสงคขอที่  1 

เพื่อติดตามและประเมินผล โครงการเงินอุดหนนุวามีการทําแผนงานโครงการไปปฏิบัติจริงหรือไม  
อภิปรายผล     

ผลจากการตรวจสอบโครงการอุดหนุนจํานวน 64 โครงการพบวา  ไดดําเนินการจริง และ
ดําเนินการแลวเสร็จทั้งหมด และสรุปการดําเนินงานไดดังน้ี 

1.1  โครงการท่ีขอสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนโครงการที่มี
ในแผนยุทธศาสตรของหนวยงานที่ขอสนับสนุน คิดเปนรอยละ 100.00  ของโครงการทั้งหมด 

1.2  เปนโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดขอนแกน คิดเปนรอยละ 
100.00  ของโครงการทั้งหมด 

1.3   การดําเนินงานตามโครงการไดดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ  คิดเปนรอยละ 
100.00  ของโครงการทั้งหมด 

1.4   หนวยงานท่ีขอรับเงนิอุดหนุนเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จไดสงรายงานให องคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกนทราบ คิดเปนรอยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมด และไดจัดทําเอกสารรายรับรายจาย
ไวเปนหลักฐานไวอยางถูกตอง คิดเปนรอยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมด 
  
สรุปผลตามวัตถุประสงคขอที่  2 

 เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
อภิปรายผล 

ผลจากการตรวจสอบโครงการอุดหนุนจํานวน 64  โครงการพบวา  บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไวดังนี้ 

2.1  โครงการดําเนินการแลวเสร็จพบวามีความคุมคา และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
คิดเปนรอยละ 98.70 ของประชากรผูที่มีสวนเกี่ยวของของโครงการ    

2.2  บุคคลทั่วไป  ใหความเห็นวา โครงการมีความคุมคากับงบประมาณ คิดเปนรอยละ  98.70 
และรอยละ 98.70 ใหความเห็นวา โครงการสามารถแกปญหาความตองการของประชาชนในชุมชนไดมากขึ้น 
 
สรุปผลตามวัตถุประสงคขอที่  3 

เพื่อติดตามและประเมินผลตอความสําเร็จ หรือขอปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน ที่ขอ
การสนับสนุนประจําปงบประมาณ  2562 
อภิปรายผล 

ผลจากการตรวจสอบโครงการอุดหนุนจํานวน 64 โครงการพบวา  ความสําเร็จหรือขอปรับปรุง 
ที่ขอรับการสนับสนุนปงบประมาณ  2562  ดังนี้ 

3.1  ทําใหประชาชนรูจักองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
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3.2  จากการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุนงบประมาณป 2562  จํานวน 64 โครงการ 
หนวยงานราชการและเอกชน เทศบาล อบต. ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนดําเนินการแลวเสร็จและไดรายงาน
ผลใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนทราบทั้งสิ้น  64  โครงการ 

 
สรุปผลตามวัตถุประสงคขอที่  4 

เพื่อตองการทราบความพึงพอใจของประชาชนและการมีสวนรวม ในโครงการการใชจายเงิน
อุดหนุนประจําปงบประมาณ   2562 

 
อภิปรายผล 

ผลจากการสอบถามตองการทราบความพึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวม ในโครงการเงิน
อุดหนุนประจําปปงบประมาณ 2562  ประเมินความพึงพอใจกําหนดไว  8 ประเด็น ในแตละประเด็นคําถาม 
โดยคิดคาเฉลี่ย ( x )ในแตละประเด็น แบงชวงคะแนนความเปน 5 ระดับ เพื่อแปลผลจากชวงคะแนนเฉล่ีย 
ดังน้ี  

ผลการศกึษาแตละประเด็นตามตาราง ดังนี้  

                                                            ประเด็น 

 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

( Sd) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 4.44 0.735 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.27 0.744 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.97 0.744 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 4.08 0.807 
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.16 0.856 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.23 0.792 
7) ผลการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 4.18 0.837 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรบัจากการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม 4.21 0.822 
คาเฉลี่ยรวม 4.19 0.804 
      
สรุปโดยรวม   ประชากรมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามโครงการฯ  ในระดับมาก  ทุกประเด็น
คําถามประชาชนใหความสําคัญท่ีตองการใหภาครัฐไดเขาไปแกไขปญหาของประชาชนอยางจริงจัง 
 
สรุปผลตามวัตถุประสงคขอที่  5  

เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ตอการดําเนินการเงินอุดหนุนไดอยางอิสระ 
อภิปรายผล 

5.1 ความคิดเห็นของประชาชนที่แสดงวาทานมีสวนเก่ียวของกับโครงการนี้ 
 ประชาชนทั่วไปเห็นดวยสรุปไดดังนี้ 
การแสดงความคิดเห็นสวนหนึ่งผูเขารวมกิจกรรมหรือโครงการท่ี  องคการบริหารสวน 
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จังหวัดขอนแกน เปนผูสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานของรัฐ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  มูลนิธิ  สมาคม  หรือองคกรประชาชน  เชน  กลุม  หรือชุมชน  ที่มีการบริหารภายในมีระเบียบ
ขอบังคับ  ภายในจังหวัดขอนแกน   

อบจ. ขอนแกน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณใหมากขึ้นกวานี้จะไดแกปญหาไดตรงจุดอยางสูงสุด 
ของการดําเนินงาน ประชาชนทุกพื้นที่ไดรับประโยชนจากทุกๆ โครงการ ทุกๆ กิจกรรมท่ี อบจ.ขอนแกน ได
สนับสนุนงบประมาณให  แนะนําใหเจาหนาที่ ท่ีเ ก่ียวของประสานงานให   อบจ.ขอนแกน  จัดสรร
งบประมาณลงสูตําบลและหมูบานที่มีความเดือนรอนเรงดวน ในแตละดานการพัฒนา  เจาหนาที่ควรสราง
ความเขาใจชี้แจง ใหคําแนะนํา รายละเอียดตางๆ วัตถุประสงค ของโครงการใหกับประชาชน  ทั้งระดับ 
หมูบาน ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  เพื่อความเขาใจตรงกัน ในการใชจายงบประมาณ เพื่อการบริหารพัฒนา
ทองถ่ินในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับประชาชนอยางแทจริง 

ในการจัดทําโครงการ/แผนงาน  ตลอดจนการนําไปปฏิบัติและดําเนินการยังขาดความเขาใจ องค 
ความรู  วิชาการดานการจัดการ  ควรมีการติดตามประเมินผลทางวิชาการเปนหวงระยะ เพ่ือจะไดทราบขอ
ปญหาขอบกพรองเพื่อนําไปปรับปรงุแกไขใหดียิ่งข้ึน  
       ควรมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการกิจกรรมใหทันตรงกับฤดูการสภาพภูมิอากาศ  พื้นที่หวง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม  เพื่องบประมาณที่จัดสรรไปจะไดประโยชนมากท่ีสุด 

   กิจกรรมที่เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  ควรมเีอกลักษณโดดเดนเฉพาะ  ควรเสริมดาน 
การใหความรู  ความประวัติเปนมา  เพ่ือใหลูกหลานคนไทย ไดเรียนรู รักษาขนบทําเนียมวัฒนธรรมประเพณี
ไทยของชาว อีสานใหคงอยูสืบไป 

   ทุกๆ โครงการ/กิกรรม ไดชวยตอยอดใหประชาชนไดมีความรู ไมไดวางงานไมตองเสียคาใชจายไป
สมัครงาน  สามารถสรางรายได  สรางอาชีพใหกับประชาชนไดอยางมั่นคง 

 โครงการพัฒนาเด็กเยาวชนเปนโครงการท่ีเห็นควรใหรัฐบาล  อบจ.ขอนแกน ไดสงเสริม 
สนับสนุนอยางตอเน่ือง  เพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ เปนกําลังของประเทศชาติ ควรมีกิจกรรม
หลากหลายปลูกผังคุณธรรมจริยธรรม  โครงการ/กิจกรรมกีฬาตอตานยาเสพติด เปนโครงการท่ีดีมีประโยชน
กับเด็กและเยาวชนมาก   
 
       5.2 สามารถแกปญหาความตองการของประชาชนในชุมชนได  โดยใหเหตุผลวา 
         ประชาชนแสดงความคิดเห็นสวนใหญทุกๆ พื้นที่ มีความพึงพอใจ เพราะประชาชนไดความรูไดเห็นสิ่ง
ใหมไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่  สามารถพ่ึงพาตนเองได  บางสวนราชการ บางอําเภอ ก็ไดเชิญบริษัทหาง
รานตางๆ ออกพื้นท่ีรับสมัครพนักงาน สิ่งนี้ก็เกิดประโยชนกับชุมชนประชาชนอยางมาก  ประชาชนไดสมัคร
งานดวยตนเองโดยไมตองไปสมัครถึงบริษัท/ทําใหคนวางานมีโอกาสไดทํางาน ไดชวยใหนักศึกษาที่จบ
การศึกษาใหมๆ มีงานทํา  ไดชวยแกไขปญหาเยาวชนไมมั่วสุมกับสิ่งเสพติด/ลดปญหายาเสพติด   เกิด
ประโยชนกับชุมชนมีกิจกรรมรวมกันมีสวนรวม สรางความสามัคคีในชุมชนประชาชนเกิดรายไดในการจําหนาย
สินคาของชุมชน เพราะไดรับโอกาสดีๆ จาก อบจ.ขอนแกน  
          ไดประชาชนชุมชนไดรับประโยชน ไดเรียนรูกติกาสากลที่ถูกตองในการแขงขันกีฬาฟุตบอล และกีฬา
ประเภทตาง  สามารถใชบริการได แกไขปญหาไดตรงจุดประสงครวมถึงเปนแหลงคนควาเรียนรูขอมูลตางๆ 
กฎ กติกา ใหมๆ ไดเปนอยางดี 
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 กิจกรรมกลุม อสม.ไดสรางใหชุมชนเขมแข็ง มีหนาที่ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน   ยกตัวอยางกิจกรรมออกการกําลังกายในชุมชน กิจกรรมนี้ไดชวยใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สราง
กิจกรรมดีๆ สรางความสามัคคีในชุมชน   

 
  5.3 ขอคิดเห็นอื่น ๆ ที่แสดงความคดิเห็นโดยใหเหตุผลวา 
         เห็นควรใหมีการประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่ อบจ.ขอนแกน ไดดําเนินการใหทั่วถึงมากขึ้น 
วิทยุชุมชน  ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง   เห็นควรใหมีการจัดงานกิจกรรมโครงการที่เปนประโยชนตอ
ประชาชนระยะยาว  ทุกๆโครงการ/กิจกรรม  มีประโยชนไดองคความรูหลากหลายประการ  ควรจัดอยาง
ตอเนื่อง  สามารถนําความรูใหมๆไปปรับใชในชีวิตประจําวันของเราได        
         เห็นควรใหหนวยงานที่มีผลงานไดรับรางวัล เปนท่ียอมรับ ไดเขารวมกิจกรรม นําเสนอผลงาน แสดง
สินคา โชว  ตามงานกิจกรรมใหมากขึ้น และคอยบริการประชาชนไดมีสวนรวมในการทํางานรวมงาน ใหมาก
ขึ้นทุกๆ ป 
        เห็นควรตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ เจาหนาท่ีควรตรวจสอบรายละเอียด การใช
จายเงิน ใหตรงตามวัตถุประสงคของโครงการมากที่สุด  เจาหนาท่ีควรใหคําแนะนํา วิธีการข้ันตอนตางๆ ใน
การสรุปรายงานผล ให อบจ.ขอนแกน ทราบ เม่ือดําเนินกิจกรรม/โครงการ แลวเสร็จ  เจาหนาท่ีแตละสวน
ราชการ  ควรตรวจสอบเอกสารเบื้องตน  ควรศึกษาขอระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ ในการใชจายเงินอุดหนุน
สนับสนุนจากสวนราชอื่น  เพ่ือตรวจสอบการใชจายงบประมาณรวมกัน ใหเปนไปดวยความโปรงใส  มีเอกสาร
หลักฐานสามารถตรวจสอบไดอยางถูกตอง  และเปนไปตามในทิศทางเดียวกัน 
    
สรุปผลตามวัตถุประสงคขอที่  6  

เพื่อเปนขอมูลสําหรับ ผูบริหารไดพิจารณาตัดสินใจ  ปรบัปรุง ปรับเปลี่ยนแผนงานในความเหมาะสม  
หรือเห็นควรสนับสนุนงบประมาณตอไปอีกหรือไม 

6.1 หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนในปงบประมาณ  2562  ตองการจะขอรับงบประมาณ  สนับสนุน
จากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนอีกในปตอไป  โดยใหเหตุผลวา 

งบประมาณจากสวนกลางและภูมิภาคมีจํานวนจํากัดอาจไมเพียงพอกับตองการและขนาดของปญหาที่
เกิดขึ้น  ปญหาทุกวันนี้และความตองการของประชาชนมีหลากหลายความตองการแตกตางกันไป ดังนั้น
งบประมาณในการสนบัสนุนใหสวนราชการตางๆ นั้น  จึงอาจไมเพียงพอตอความตองการของสวนราชการมาก
นัก  เพราะ อบจ.ขอนแกน  จะตองคํานึงถึงความเดือดรอนดูความเรงดวนของปญหาใหตรงความตองการของ
ประชาชนเปนหลัก  เพื่อชวยแกไขปญหาในทุกดานอยางแทจริง  

โครงการที่เปนโครงการขนาดกิจกรรมการดําเนินงานที่ใหญไมมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะสนับสนุนจาก
สวนกลาง  และสวนราชการที่ประเมินวางงบประมาณจะไมเพียงพอ  เห็นควรแนะนําใหสวนราชการตางๆ 
วางแผนหางบประมาณเพิ่มเติมมาสมทบกันเพื่อแกไขปญหาดังกลาวไวกอน 

 โครงการท่ีเปนกิจกรรมงานดานสุขภาพทุกหนวยงานทุกภาคสวนในจังหวัดขอนแกน  เห็นควรตอง
รวมมือกันโดยเฉพาะทองถ่ินที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 

 ในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อสนองความตองการตอประชาชนไดมากและเปนประโยชนทุกพื้นท่ี
ในจังหวัดขอนแกน  อีกทั้งเปนองคกรที่มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการทั้งดานบุคลากรหนวยงาน วัสดุ 
ครุภัณฑ ไมมีงบประมาณของตนเองจึงตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
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สรุป  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 ในการติดตามและประเมินผล  โครงการการใชจายเงินอุดหนุน  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
กรณ ี ใหการสนับสนุนหนวยงานอ่ืน  ประจําปงบประมาณ  2532  มีปญหาอุปสรรคและขอคิดเห็น  ดังน้ี   
 
 1.  ปญหาอุปสรรค 
 1.1 ในการประสานงานหนวยงานราชการตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  องคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  กองแผนและงบประมาณ  ฝายตรวจติดตามและประเมินผล  ไดเขารับการตรวจติดตาม
และประเมินผล  พบวา  มีเจาหนาที่สวนราชการตางๆ ไดดําเนินการตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน  ในการ
ทําจัดทําเอกสารสรปุผลการดําเนินงานยังมีความลาชาในการสรุปผลดําเนินงาน สง อบจ.ขอนแกน ลาชา  ทุก
หนวยงาน ทุกสวนราชการ ในการประสานงานจะตองประสานงานกับเจาหนาท่ีโดยตรงท่ีรับผิดชอบจึงจะได
ขอมูลท่ีเปนจริง  ตองเขาติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง   มีขอสรุปแตละหนวยงานดังนี้ 

1.1.1  เจาหนาท่ีดําเนินการขององคกร  หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการโยกยาย 
สับเปล่ียน  ทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่องหรือบางหนวยงานไมใหความสําคัญ  และขาดความเอาใจใสตอการ
จัดทําเอกสารหลักฐานการเบิกจาย  หรือจัดทําแตไมครบทุกรายการในการใชจายงบประมาณที่ไดรับการ
อุดหนุน เจาหนาที่ตรวจติดตามและประเมินผลไดแนะนําใหปฏิบัติตามระเบียบของแตละสวนราชการท่ี
เก่ียวของ  บางสวนราชการไมไดจัดทํา จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดการใชจายเงินเพื่อรองรับการตรวจเลย  
รายงานผลให อบจ.ขอนแกน เรื่องเอกสรุปรายงานผลการดําเนินงานลาชา 

7.1.2 เจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบโครงการ บางหนวยงานท่ีขอรับเงนิอุดหนุน 
ดําเนินการจัดกิจกรรมทําโครงการลาชา ไมทันตอหวงระยะเวลาที่กําหนด จึงขอสงเงินคนื 

7.1.3 เจาหนาที่หนวยงานที่ขอรับงบประมาณอุดหนุนไมเขาใจในการจัดทํา 
เอกสารหลักฐานไวรอรับการตรวจเบื้องตนจาก เจาหนาที่ อบจ.ขอนแกน  ทั้งในข้ันตอนการของบประมาณเงิน
อุดหนุนและขอระเบียบ  วิธีการ  ขั้นตอนการใชจายงบประมาณของสวนภูมิภาคและทองถิ่น โดยเฉพาะ
เอกสารการเบิกจายเงินคือสิ่งสาํคัญ จะตองเตรียมไวให เจาหนาท่ี สตง. ตรวจสอบการใชงบประมาณ  
  1.1.4 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ บางหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมเขาใจในหวง
ระยะเวลาในการทําโครงการเสนอของบประมาณเงนิอุดหนุนประจําป  2562  
  1.1.5  หนวยงานบางแหง  มีงบประมาณดําเนินการโครงการไมเพียงพอ   จึงตองขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่ม จากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  นําไปสมทบงบประมาณของหนวยงาน  
เมื่อขออนุมัติดําเนินการตามโครงการจึงไมสามารถแยกและจัดทําเอกสารหลักฐานตามจํานวนงบประมาณท่ี
ขอรับการสนบัสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนได  

 1.2  การรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ  เมื่อดําเนินการแลวเสรจ็หนวยงานบางแหงไมทราบ
วา    ตองรายงานผลการดําเนินงานตอองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   อาจเปนเพราะวา 
  1.2.1  หนวยงาน  องคกรเอกชน  หรือมูลนิธิบางแหงไมทราบวา  เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ
ตามโครงการ  ตองรายงานผลการดําเนินงานให  อบจ.ขอนแกน ทราบภายใน 30  วัน เพื่อหนวยงานเจาของ
งบประมาณจะไดเปนขอมูลในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในครั้งตอไป 

1.2.2  บางโครงการมีความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาเพื่อใหการสนับสนุน 
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งบประมาณเพื่อนําไปดําเนินการตามวัตถุประสงคของแตละโครงการฯ หากไมดําเนินการตามวัตถุประสงค 
อาจทําใหเกิดผลเสียหายตอประชาชน ชุมชน ผูซึ่งควรไดรับประโยชนจากโครงการตางๆ  จึงไมไดแจงให
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดําเนินงานตอองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
                        1.2.3. หนวยงานบางแหงที่รับงบประมาณเงินอุดหนุนฯ  ยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการ
ออกตรวจติดตามและประเมินผล ของ อบจ.ขอนแกนเทาท่ีควร  ในการเขาตรวจติดตามฯ ซึ่งมีความสําคัญ
มาก ในการประสานงานกับทุกๆสวนราชการที่ไดรับงบประมาณ เพื่อใหคําแนะนํา  วัตถุประสงคที่สําคัญใน
การออกตรวจติดตามฯ ทุกครั้ง  จึงเห็นควรใหทุกสวนราชการใหความสําคัญตอการรายงานผลการดําเนินงาน
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
สรุปแนวทางการแกไข / ขอเสนอแนะ  แนวทางคําแนะนํา เพื่อนาํไปใช  
          1.  เห็นควรจัดทําแผนพัฒนาหาปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  โดยมุงเนนใหเปน
แผนพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัดคุมคา  เพ่ือสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่  
และคํานึงถึงความสามารถในการนํามาปฏิบัติไดจริงภายใตระยะเวลาท่ีกําหนดไว  ทั้งนี้ในการจัดทําราง
แผนพัฒนาสามปใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และ
คณะกรรมการเห็นควรพิจารณางบประมาณที่คาดวาจะไดรับ  จํานวนและรายละเอียดโครงการที่คาดวาจะ
ดําเนินการในแตละปงบประมาณเพื่อใหสอดคลองและใกลเคียงกับศักยภาพในการดําเนินการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  โดยนําฐานขอมูลที่ไดรับจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาตางๆ ของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลในปงบประมาณที่ผานมา  นํามา
ประกอบการพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณในปตอไป 

2. เห็นควรกําชับใหหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก องคการบริหารสวนจังหวัด 
ขอนแกน  ใหดําเนินโครงการทันทีเมื่อไดรับการอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณ  โดยคํานึงถึงชวง
ระยะเวลาในการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน  และแผนการดําเนินงานโดยเครงครัด  หาก
พบปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงานตามชวงระยะเวลาดังกลาว  ใหแจงตอ ผูบังคับบัญชาที่
เก่ียวของไดทราบเพื่อใหไดขอเสนอแนะหรือแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนา  และกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการแลวทําใหเกิดผลกระทบทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการตามแผนการดําเนินงาน  และแผนพัฒนา  
  3.  เห็นควรดําเนินการตรวจติดตามและประเมินผลฯ  โครงการการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในชวงระยะเวลาดําเนินการ เพื่อตองการทราบ
ความกาวหนาของโครงการและปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามโครงการตางๆ  กรณีที่โครงการมีปญหา
อุปสรรคของการดําเนินงาน ใหคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลเสนอแนะหรือใหแนวทางในการ
ดําเนินงานตอหนวยงานท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  ดําเนินการ เพื่อดําเนินโครงการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคเปาหมายโครงการฯ  และกรณีที่โครงการมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
แลวเกิดผลกระทบที่ทาํใหวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการตามแผนการดําเนินงานและแผนพัฒนาสาม
ปเปลี่ยนแปลงไป เชนมีการโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณที่ไดรับจากการจัดสรร หรือวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการจําเปนตองเปล่ียนแปลงไป เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณขณะปฏิบัติงาน เห็นควรให
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแจงตอคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนทราบ เพื่อพิจารณาแกไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณหรือแผนพัฒนาหาปตอไป 
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  4.  เห็นควรดําเนินการตรวจติดตามและประเมินผลผลการดําเนินงานตามโครงการนั้น เมื่อ
โครงการเสร็จสิ้นแลว เพื่อทราบลกัษณะการใชประโยชนจากโครงการ (Outcome) วาเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาหรือไม อยางไร กรณีที่ผลการดําเนินงานไมเปนไป
ตามท่ีแผนพัฒนากําหนดไว ใหคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  เพื่อรายงานแจงตอผูบริหารและผูอํานวยการกองไดทราบผลการดําเนินการของแตละ
โครงการฯ  เพื่อการดําเนินการไดประโยชนตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ รวมทั้งระเบียบ 
และหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเกี่ยวของตอไป 
  5.  เห็นควรกําหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยมุงเนนไปที่ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความประหยัดคุมคา ของการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา พรอมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินงานการและเสนอความเห็นตอนายองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของ
แผนพัฒนาหาป และนําขอมูลที่ไดรับจากการติดตามและประเมินผลนําเสนอตอคณะกรรมการการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนเพื่อประกอบการพิจารณา ในการกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาหาปขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกนตอไป 
  6.  เห็นควรกําชับใหคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พิจารณาสอบทานราง
แผนพัฒนาหาปและรางแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณโดยละเอียดกอนนําเสนอ เพื่อปองกัน
ขอผิดพลาดในการกําหนดขอบขายและรายละเอียดโครงการ รวมทั้งสอบทานการอางอิงท่ีมาของโครงการท่ี
ประสานแผนมาจากยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนา ขอบัญญัติ และแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาหาป ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตอไป 

7. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  โดยแบงสวนราชการออกเปน  3 สํานักฯ  1 
 หนวยตรวจสอบภายใน  8  กอง  โดยที่มีหนาที่ตองปฏิบัติงานสวนที่เก่ียวของในอํานาจหนาที่หรือสนับสนุน
งบประมาณใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   จะตองแจงและกําชับให
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2559   เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
หมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลาวคือ  แจงหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนน้ัน  เมื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการแลว  ใหรายงานผลการดําเนินงานพรอมคืนเงินเหลือจาย (ถามี)  แก
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

8. เพื่อเปนการควบคุมภายใน การบริหารพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สํานัก/กอง  หลังจากโอนเงินสนับสนนุหนวยงานอ่ืนดําเนินการแลวเสร็จ  ควร
แจงกองแผนและงบประมาณ  เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ  วาดวยการติดตามและประเมินผล  และแจง
หนวยตรวจสอบภายใน  เพื่อดําเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงิน  วาดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ประหยัด  คุมคา  และดําเนินการเปนไปอยางถูกตองหรือไม 
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สรุป 
 ผลการติดตามและประเมินผล  ตามโครงการการใชจายเงินอุดหนุน  กรณีใหการสนับสนุนหนวยงาน
อ่ืน  ประจําป  2562  จํานวน 64 โครงการ (ตามภาคผนวก) โดยรวมแลวผลที่ไดจากการเก็บ รวบรวมขอมูล
จากแบบตรวจติดตามและประเมินผลที่สวนของเจาหนาท่ีที่เก่ียวของโดยตรงจากโครงการ  และประชาชน  
บุคคลทั่วไป  ที่ตอบแบบสอบถามการตรวจติดตามและประเมินผล  สรุปไดดังนี้  
 1. จากรัฐธรรมนูญและกฎหมายไดระบุอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในการดูแล
ประชาชนเพ่ือสนองตอบอยางรวดเร็วใหกับประชาชนผูเดือดรอนและเปนการพัฒนาทองถิ่นที่มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ดังนั้นหนวยงาน  องคกรเอกชน มูลนิธิ จึงมีความประสงคที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
จากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    โดยใหความเห็นวา  เปนหนวยงานท่ีมีความพรอม  มีศักยภาพ   มี
งบประมาณเปนจํานวนมาก  พรอมใหการสนับสนุนเพื่อชวยเหลือความเดือดรอนและความตองการของ
ประชาชน  รวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีอํานาจหนาที่ในการบริการสาธารณะ 

2. ในการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมโครงการผูไดรับผลประโยชนจากโครงการตางๆ  ท่ี
ไดรับการสนับสนนุโครงการจาก องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ประชาชนแสดงความตองการจาก
โครงการที่ตรงกับความตองการกับการพัฒนาชุมชนของตนเอง เห็นหลายๆโครงการท่ีประชาชนตองการเสนอ
โครงการเดิมๆ ใหมีการจัดกิจกรรมตอเนื่องทุกๆป หรือบางพื้นที่เสนอโครงการที่ใหมๆ มาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่
ชุมชนของตนเองเพื่อจะไดแนวคิดในการพัฒนาชุมชนที่แปลกใหมออกไปเพื่อเปนจุดสนใจ ของอําเภอใกลเคยีง   
 3. สวนราชการตางๆ โดยรวมตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   เพิ่มวงเงิน
งบประมาณใหสนับสนุนโครงการใหมากขึ้น  และสนับสนุนอยางตอเนื่องในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
การพัฒนาองคกรใหเปนจุดบริการประชาชนและเปนท่ียอมรับของชุมชน 
 4.  ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มุงเนนสงเสริมพัฒนาในดานการศึกษาขั้น
พื้นฐานตั้งแตวัยแรกเกิดอนุบาล  ใหสงเสริมจนถึงวัยชรา โดยการพัฒนาแบบบูรณาการท้ังดานจิตใจ 
วัฒนธรรมรวมถึงความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน การสรางสวัสดิการและสังคม หลักประกันชีวิตกับคน
ทุกวัย 
 5. ตองการใหมีการสนับสนุนอยางตอเนื่องและเพิ่มขยายโครงการไปทุกชุมชน  เนื่องจากวาเปน
โครงการที่ใหความชวยเหลือทางดานสังคมและผูดอยโอกาส  เชน  โครงการอุดหนุนผูปวยโรคเอดสซึ่งมีการ
เพิ่มปริมาณผูปวยมากข้ึน โครงการจัดหาบริการสารณสุขดานการรักษาพยาบาล, โครงการสงเสริมดาน
การเกษตรภายในครอบครัวและชุมชน  

6. ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  สนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียน  นกัศึกษา   พระภิกษุสามเณร  ผูดอยโอกาสอยางตอเนื่องทกุป 
 7. ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   สงเสริมและสรางอาชีพใหแกประชาชนอยาง
ยั่งยืนและตอเนื่อง เพื่อแกปญหาความยากจนโดยใชนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดชุมชนอยูดีมีสุข 

8.  ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ใหความรูพัฒนาดานทักษะฝมือใหมีความ
ชํานาญเปนระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มมูลคาทรัพยากรมนุษยสําหรับเยาวชนและผูวางงานในชุมชนใหมีคุณคา
เพิม่ขึ้น 
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โครงการ การใชจายเงินอดุหนุนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  กรณีใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

งบเงินอุดหนุน  (ตั้งไวรวมท้ังสิ้น 44,259,000 .- บาท) 

ที่ ชื่อหนวยงาน ชื่อโครงการ อําเภอ 
งบประมาณ  

(บาท) 
เลขที่ หนังสอื 

รายงาน 

1 สถานีตํารวจภูธรบานไผ 
อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรบานไผ (โครงการฝกอบรมสงเสริมรักษาความ
สงบเรียบรอย และพัฒนาทองถิ่นอําเภอบานไผ ประจําป 2562 

อ.บานไผ 300,000 
 ตช .0019(ขก).46(
ชมส)/2029         
ลว.17 มิ.ย. 2562 

2 สถานีตํารวจภูธรบานไผ 
อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรบานไผ (โครงการอาสาสมัครเครือขายนักเรียน
นักศึกษาตานภัยอาชญากรรมยาเสพติด ประจาํป 2562 

อ.บานไผ 200,000 
 ตช.0019(ขก).46(
ชมส)/3113         
ลว. 12 ก.ค. 2562 

3 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 1 

อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
(โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

1,000,000 
ที ศธ 04025/3692        
ลว. 30 ต.ค. 62 

4 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 2 

อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 
(โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 

อ.บานไผ 1,000,000 
ที่ ศธ 01026/2227   
ลว. 31 ก.ค.62 

5 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 3 

อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 
(โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ)   

อ.พล 1,000,000 
ที่ ศธ 04027/2388       
ลว. 7 ต.ค. 62 

6 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 4 

อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 
(โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 

อ.น้ําพอง 2,000,000 
ที่ ศธ 04028/2828 
ลว 25 ก.ย. 62 



 

7 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 5 

อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 
(โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 

อ.ชุมแพ 1,500,000 
ท่ี ศธ 04029/2985        
ลว. 17 ต.ค. 62 

8 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 25 

อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (โครงการ
สงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

1,300,000 
ท่ี ศธ 042255/422  
ลว. 30 ต.ค.62 

9 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 25 

อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ร.ร.หนองนา
คําวิทยาคม) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

300,000 

อนุมัติเบิกจายแลว  
อยูระหวางดําเนินการ 
วนัท่ี  
1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 
62 

10 วิทยาลัยการอาชีพบานไผ  

อุดหนุนวิทยาลัยการอาชพีบานไผ (โครงการคายพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถทักษะการใชภาษาจีนสาํหรับนักศึกษา ปวส.วิทยาลัยการ
อาชีพบานไผ กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการรถไฟ
สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

อ.บานไผ 100,000 
ท่ี ศธ 0630.13/597  
ลว.20 มิ.ย. 62 

11 
สมาคมผูบริหารโรงเรยีน
เอกชน 

อุดหนุนสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแกน (โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตร ีกีฬาและวิชาการ)   

อ.เมือง
ขอนแกน 

400,000 
ท่ี  สบช.61/2562         
ลว. 21 พ.ค. 62 

12 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน 

อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (โครงการสงเสรมิ
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
ประจําปงบประมาณ 2562) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

1,660,000 
ท่ี ขก0032.003/380 
ลว. 6 ก.ย. 62 

13 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน 

อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (โครงการจัดซื้ออุปกรณ
การแพทยโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

5,800,000 

อนุมัติเบิกจายแลว 
อยูระหวางดําเนินการ 
วนัท่ี 1 ต.ค. 61-30 
ก.ย. 62 

 



 

14 
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบานฝาง 

อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานฝาง (โครงการบูรณาการการ
แขงขันกีฬาเสริมสรางสุขภาพ และความปรองดองสมานฉันทกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอบานฝาง ประจาํป 2561) 

อ.บานฝาง 200,000 ยกเลิกโครงการ 

15 
มูลนิธติะวันฉายเพื่อผูปวยปาก
แหวงเพดานโหวและพิการทาง
ศรษีะและใบหนา 

อุดหนุนมูลนิธติะวนัฉายเพ่ือผูปวยปากแหวงเพดานโหวและพิการทางศรีษะและ
ใบหนา (โครงการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณแบบเพ่ือการดูแลผูปวยภาวะ
ปากแหวง เพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา ในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแกน) 

อ.เมืองขอนแกน 300,000 
ท่ี ตวฉ.124         
ลว. 30 ก.ค. 2562 

16 
องคการบริหารสวนตําบล
หนองแวง              

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน (โครงการ
กิจกรรมชมรมผูสูงอายุตําบลหนองแวง) 

อ.พระยืน 50,000 
ท่ี ขก 88804/859          
ลว 9  ก.ย. 62 

17 
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดขอนแกน 

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน (โครงการเสริมสราง
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง "อยูเยน็ เปนสุข" ดีเดนระดับจังหวัด) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

200,000 
ท่ี ขก 0019/723  
ลว. ธ.ค. 62 

18 
ที่ทําการปกครองจังหวัด
ขอนแกน 

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน (โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2562) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

1,000,000 
ท่ี ขก 0017.2(
ศอ.ปส.จ.ขก)24913 
ลว. 27  ก.ย. 62 

19 
ที่ทําการปกครองจังหวัด
ขอนแกน 

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
กํานันผูใหญบานในการบูรณาการมาตรการรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยและพัฒนาทองถิ่น จังหวัดขอนแกน ประจําป 2562) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

1,200,000 
ท่ี ขก 0018/22636       
ลว. 4  ก.ย. 62 

20 
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดขอนแกน 

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน (โครงการเพิ่มศักยภาพ
การพัฒนากลุมสตรีจังหวัดขอนแกน) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

3,000,000 
ท่ี ขก 0019/722  
ลว. 12  ธ.ค. 62 

21 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
แวงใหญ 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ (โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศนูยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผู
ติดเชื้อ H.I.V. ) 

อ.แวงใหญ 100,000 
ท่ี ขก 1718/1446     
ลว 21 พ.ค. 2562 

 



 

22 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
โนนศิลา  

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา (โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศนูยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผู
ติดเชื้อ H.I.V. )  

อ.โนนศิลา 80,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

23 
ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอโนนศิลา 

อุดหนุนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอโนน
ศิลา (โครงการศึกษาดูงานเพือ่การบริหารจัดการการเรียนรูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง) 

อ.โนนศิลา 500,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

24 สถานีตํารวจภูธรชุมแพ  
อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรชุมแพ (โครงการอบรมอาสาสมัครตอตานยา
เสพติดประจําป 2562) 

อ.ชุมแพ 300,000 
ท่ี ตช 0019(ขก) 
49/5096             
ลว 18  ก.ย. 62 

25 สถานีตํารวจภูธรโนนศิลา  
อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรโนนศิลา (โครงการหมูบานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ สรางภูมิคุมกันยาเสพติดและอาชญากรรมประจําปงบประมาณ 
2562) 

อ.โนนศิลา 200,000 
ท่ี ตช 0019(ขก) 
4(29)/1361                   
ลว 1  ก.ค. 62 

26 สถานีตํารวจภูธรโนนศิลา 
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศลิา (โครงการอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การรวมปฏิบัติงานปองกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาสมัครและประชาชน 
อําเภอโนนศลิา ประจําปงบประมาณ 2562" 

อ.โนนศลิา 200,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 
 

27 สถานีตํารวจภูธรโนนศิลา 
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศลิา (โครงการอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การรวมปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรของอาสาสมัคร
และประชาชน อําเภอโนนศลิา ประจําปงบประมาณ 2562) 

อ.โนนศลิา 100,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

28 สถานีตํารวจภูธรบานไผ 
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ (โครงการฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตานยาเสพติด 
ประจําป 2562 

อ.บานไผ 200,000 
ตช.0019(ขก).46   
(ชมส)/3179            
ลว. 18 ก.ค. 2562 

29 สถานีตํารวจภูธรบานไผ 
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ (โครงการฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม
ตานยาเสพติด ประจําป 2562   /    29 

อ.บานไผ 300,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

30 สถานีตํารวจภูธรบานแฮด  
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด  (โครงการฝกอบรมเยาวชนสัมพนัธตานยาเสพ
ติด ประจําป 2562) 

อ.บานแฮด 200,000 
ตช 0019(ขก).
4(28)/1997          
ลว 27 ส.ค. 62 



 

30 สถานีตํารวจภูธรบานแฮด  
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด  (โครงการฝกอบรมเยาวชนสัมพนัธตานยาเสพ
ติด ประจําป 2562) 

อ.บานแฮด 200,000 
 ตช 0019(ขก).
4(28)/1997         
ลว 27 ส.ค. 62 

31 สถานีตํารวจภูธรบานแฮด 
อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรบานแฮด (โครงการฝกอบรมสมาชิกแจงขาว
อาชญากรรมตานยาเสพติด)                                              

อ.บานแฮด 300,000 
ตช.0019.ขก.
4(28)/491           
ลว. 4 มี.ค. 62 

32 สถานีตํารวจภูธรบานแฮด 
อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรบานแฮด (โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
เครือขายปองกันอาชญากรรมตานยาเสพติด ประจําป 2562)   

อ.บานแฮด 300,000 
 ตช.0019(ขก)
4(28)/2273     
 ลว. 24 ก.ย. 62 

33 
สถานีตํารวจภูธรเปอย
นอย 

อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรเปอยนอย (โครงการฝอกอบรมเยาวชนมั่นใจ 
หางไกลยาเสพติด ปงบประมาณ 2562)  

อ.เปอยนอย 300,000 
 ตช.0019.ขก.
4(22)/1734        
ลว. 7 ธ.ค. 61 

34 สถานีตํารวจภูธรภเูวียง  
อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรภเูวียง (โครงการฝกอบรมอาสาสมัครชุมชน
อําเภอภูเวียง) 

อ.ภูเวียง 100,000 
 ตช 0019(ขก).
4(10)/2808         
ลว 10 ก.ย 62 

35 
สํานักงานเกษตรอําเภอซํา
สูง  

อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอซําสูง (โครงการพัฒนาและสงเสริม
ผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแกน) 

อ.ซําสูง 200,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ  

36 
สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโคกโพธิ์ไชย (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกาํนัน ผูใหญบาน และประชาชนท่ัวไปในการพัฒนา
ทองถิ่น อําเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.2562) 

อ.โคกโพธิ์ไชย 400,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

37 
สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอโนนศิลา 

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโนนศิลา (โครงการพฒันา
ศักยภาพสตรี อําเภอโนนศิลา และศึกษาดูงานตามรอยพอสานตอ
เศรษฐกิจพอเพียง) 37 

อ.โนนศิลา 500,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

38 
สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอบานฝาง  

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานฝาง (โครงการรวมพลังสตรี 
รวมน้ําใจ กาวสูยุคใหม เทิดไท องคราชินี) 

อ.บานฝาง 200,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 



 

39 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแกน 

อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน (โครงการจัดงานอีสาน
อุตสาหกรรมแฟร ครั้งท่ี 4 (E-San Industrial Fair 2019) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

500,000 
ที่ ส.อ.ท.ขก.
152/2562         
ลว  ธ.ค. 62 

40 
สํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน 

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน (โครงการกาชาดใสใจ
บรรเทาทุกข) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

300,000 
ท่ี ขก 544/2562     
ลว 9 ต.ค. 62 

41 
กลุมอาชีพขาวเกรียบ
ฟกทองบานดอน-บาน
หอย อําเภอชุมแพ 

อุดหนุนกลุมอาชีพขาวเกรยีบฟกทองบานดอน-บานหอย อําเภอชุมแพ 
(โครงการฝกอบรมสนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพขาวเกรียบ 

อ.ชุมแพ 100,000 
ท่ี พิเศษ/2562      
ลว. 16 ธ.ค. 2562 

42 
วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานแปรรูปเนื้อสัตว  
เทศบาลลําน้าํพอง 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานแปรรูปเนื้อสัตวเทศบาลลํานํ้าพอง 
"โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมสินคาของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับชุมชน"  

อ.น้ําพอง 219,000 
ท่ี พิเศษ/2562      
ลว 6 ธันวาคม. 2562 

43 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
บานแฮด  

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานแฮด (โครงการสงเสรมิกีฬาบาน
แฮดสัมพันธ ประจาํปงบประมาณ 2562)  

อ.บานแฮด 250,000 ยกเลิกโครงการฯ 

44 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
บานฝาง  

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานฝาง (โครงการวิ่งหินชางสี มินิ 
ฮาลฟ มาราธอน) 

อ.บานฝาง 100,000 ยกเลิกโครงการฯ 

45 
สมาคมกีฬาจังหวัด
ขอนแกน  

อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแกน (โครงการจัดกิจกรรมดานกีฬาและ
สงเสริมกีฬาองคกรภาครัฐเอกชนภายในจังหวัดขอนแกน) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

9,000,000 
ท่ี ขก5201/1708   
ลว. 27 มี.ค. 62 

46 
องคการบริหารสวนตําบล
โนนอุดม อําเภอชุมแพ 

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลโนนอุดม อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน (โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําป 2562) 

อ.ชุมแพ 100,000 
ไมขอรับ ที่ ขก 
83304/186 ลว 2 
พ.ค. 62 

47 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองสองหอง  

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองสองหอง (โครงการงานประเพณี
บุญกุมขาวใหญ และของดีอําเภอหนองสองหอง ประจําป พ.ศ.2562) 

อ.หนองสอง
หอง 

300,000 
 ที่ ขก 1018/699 
ลว. 27 ก.พ.62 

 



 

47 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองสองหอง  

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองสองหอง (โครงการงานประเพณี
บุญกุมขาวใหญ และของดีอําเภอหนองสองหอง ประจําป พ.ศ.2562) 

อ.หนองสอง
หอง 

300,000 
 ที่ ขก 1018/699 
ลว. 27 ก.พ.62 

48 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขาสวนกวาง 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเขาสวนกวาง (โครงการจัดงานเทศกาล
ไกยางเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุมขาวใหญ ประจําป 2562)  

อ.เขาสวนกวาง 500,000 
ท่ี ขก 1918/1415      
ลว.28 มิ.ย.62 

49 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
ชุมแพ  

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแพ (โครงการจัดงานประจําป รวม
ของดีเมืองชุมแพ ประจําป 2562 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน) 

อ.ชุมแพ 300,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

50 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
โคกโพธิ์ไชย  

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย (โครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ (สองฝงบ้ังไฟลาน) ขอนแกน - ชัยภูมิ) 

อ.โคกโพธิ์ไชย 500,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

51 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
โคกโพธิ์ไชย 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย (โครงการจัดงานประเพณี
สรงน้ําพระเจาใหญไชยวาน ประจําป 2562) 

อ.โคกโพธิ์ไชย 100,000 
ท่ี ขก 2218/1557  
ลว. 20 มิ.ย.62 

52 
ที่ทําการปกครองอําเภอซํา
สูง 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอซําสูง (โครงการแผนดินพระเจาใหญ 
รวมของดีอําเภอซําสูง ประจําป 2562)  

อ.ซําสูง 100,000 
ท่ี ขก 2118/1427         
ลว 13 มิ.ย. 62 

53 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
โนนศิลา 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา (โครงการเทศกาลวาวและ
บุญกุมขาวโนนศิลา ประจําป 2561 ปงบประมาณ 2562)                

อ.โนนศิลา 
500,000 เบิกจาย 

300,000 
ที่ ขก 2518/500     
ลว 27 ก.พ. 62 

54 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
บานไผ 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานไผ (โครงการงานประเพณีบุญกุม
ขาวใหญ และของดีอําเภอบานไผ ประจําป 2562)                     

อ.บานไผ 200,000 
 ที่ ขก 0218/259  
ลว 31 ม.ค. 62 

55 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
บานไผ 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานไผ (โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ
อําเภอบานไผ ประจําป 2562) 

อ.บานไผ 300,000 
ไมขอรับ ที่ ขก 
0218//1710         
ลว 2 พ.ค. 62 

56 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
บานแฮด 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานแฮด (โครงการงานประเพณีบุญกุม
ขาวใหญและของดีอําเภอบานแฮด ประจาํป 2562) 

อ.บานแฮด 150,000 
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

 



56 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
บานแฮด 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานแฮด (โครงการงานประเพณีบุญกุม
ขาวใหญและของดีอําเภอบานแฮด ประจาํป 2562) 

อ.บานแฮด        150,000  
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

57 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
เปอยนอย 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเปอยนอย (โครงการจัดงาน ศิวะราตร ี
ปูชนียาลัย ปราสาทเปอยนอย ประจาํป 2562) 

อ.เปอยนอย        200,000  
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

58 
ที่ทําการปกครองอําเภอภู
ผามาน 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผามาน (โครงการจัดงานอนุรักษ 
สงเสริม ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินอําเภอภูผามาน ประจําป 
2562"  

อ.ภูผามาน        600,000  
ท่ี ขก 2018/ว1830 
ลว 31 พ.ค. 62 

59 
ที่ทําการปกครองอําเภอภู
เวียง  

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเวียง (โครงการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมอําเภอภูเวียง ประจําป พ.ศ.2562) 

อ.ภูเวียง        200,000  
ท่ี ขก 0618/ 1384 
ลว. 17 มิ.ย. 62 

60 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
มัญจาคีร ี

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอมัญจาคีร ี(โครงการเทศกาลกลวยไมปา
บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี ประจาํป 2562)                            

อ.มัญจาคีร ี        450,000  
 ที่ ขก 0718/1793 
นที่ 19 ก.ค 62 

61 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
แวงใหญ 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ (โครงการงานประเพณีบุญกุม
ขาวใหญ ของดีแวงใหญ ประจําป พ.ศ.2562) 62                         

อ.แวงใหญ        200,000  
ท่ี ขก 1718/125        
ลว. มิย. 62 

62 
ที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองนาคํา  

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองนาคํา (งานเทศกาล งมปลาน้ํา
แดง แงงผาฝาย ไหวพระพุทธนาคํา) 

อ.หนองนาคํา        300,000  
อยูระหวาดําเนินการ 
รายงานผลฯ 

63 เทศบาลนครขอนแกน 
อุดหนุนเทศบาลนครขอนแกน (โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน รวมสงทายปเกาตอนรับปใหม) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

1,500,000    
เหลือ 100,000 

ท่ี ขก5201/1708        
ลว. 27 มี.ค. 62 

64 เทศบาลนครขอนแกน 
อุดหนุนเทศบาลนครขอนแกน (โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแกนภายใตชื่อ 
"งานมหัศจรรยพันธุไมนานาชาติ ป 2562" จังหวัดขอนแกน) 

อ.เมือง
ขอนแกน 

       600,000  
 ที่ ขก5201/1708 
ลว. 27 มี.ค. 62 

  รวมจํานวนงบประมาณ   44,259,000  

 

 



โครงการเงินอดุหนุนฯ ประจําป   ป 2562  เงินเหลือจาย สงคืน ที่ อบจ.ขอนแกน 

1 เทศบาลนครขอนแกน อุดหนุนเทศบาลนครขอนแกน (โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
ทองเท่ียวจังหวัดขอนแกน รวมสงทายปเกาตอนรับปใหม) 

อ.เมืองขอนแกน 
 1,500,000   
เหลือ100,000  ที่ ขก5201/1708 ลว. 

27 มี.ค. 62 

2 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน 

อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (โครงการจัดซื้ออุปกรณการแพทย
โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน) 

อ.เมืองขอนแกน 
 5800000 เงนิ
เหลือ 1,000  

อนุมัติเบิกจายแลว อยู
ระหวางดําเนินการ วันที่ 
1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62 

3 
องคการบริหารสวนตําบลหนอง
แวง 

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน (โครงการกิจกรรมชมรม
ผูสูงอายุตําบลหนองแวง) 

อ.พระยืน 
 50000  เงิน
เหลือจาย 
8,000  

ที่ ขก 88804/859          
ลว 9  ก.ย. 62 

    เงินเหลือจาย จํานวน   3  โครงการ     109,000   
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แบบใหคาํแนะนํา   

 
ฝายตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน 

งานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการใชจายเงินอุดหนุน  องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ในกรณีใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 256๒ 

 
1.  โครงการที่ขอรับเงินอดุหนุนจาก องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ใหช้ีแจงรายและเอียด

คาใชจายในโครงการฯ  วามีคาใชจายอะไรบาง  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จะขอดู
รายละเอียดเฉพาะยอด จํานวนงบประมาณที่  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สนบัสนุน
งบประมาณเทานั้น   

2. การดําเนินงาน  กรณีที่มีการจัดซื้อ  จัดจาง  ใหทุกสวนราชการตองดําเนนิการตามขั้นตอนตาม 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ 

3. เมื่อสวนราชการของทานดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จ  ใหสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  
สงให  องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  ทราบผลภายใน  30  วัน 

4. ใหสงรายงานแบบรายงานผลการดําเนินงาน  ไวเพื่อเปนหลักฐานขอมูลในการตรวจสอบของ 
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัด ทราบตอไป 

5. หากมีงบประมาณ (เงินเหลือ)จายใหสงคนื องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามระเบียบฯ 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)....นางสาวศิริวรรณ....สุรินทะ........ผูใหคําแนะนาํ 

หัวหนาฝายตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
แบบสอบถามเพื่อการตดิตามประเมินผล 

   โครงการการใชจายเงินอดุหนนุองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน กรณีใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น  
                                                      ปงบประมาณ  ๒๕6๒ 
                                          ********************************************** 
วตัถุประสงค 

๑.  เพ่ือตองการทราบการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการ 

๒. เพื่อเปนขอมลูสารสนเทศสําหรับผูบริหารตัดสินใจวาจะปรับเปลี่ยนหรือยุติการใหการอุดหนุนตอไปหรือไม 
 
ชื่อโครงการ   .............................................................................................. 
ท่ีตั้งโครงการ  .....................................................................................................    
งบประมาณ   ......................................................................  บาท 
   
คําช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีจะแบงออกเปน  ๓  สวน  ใหทานตอบแบบสอบถามตามนี้ไดโดยอิสระ  ตามความคดิเห็น 
ของทานและไมตองเขยีน  ชือ่-สกุล  ลงในแบบสอบถามแตอยางใด 
 
สวนที่ ๑  ขอมูลทั่วไป (๓ ขอ) ใหทานทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองตามความจริง 
๑. เพศ    ชาย   หญิง 
๒. อาย ุ    ๑๐-๒๐ ป  ๒๑-๓๐ ป  ๓๑-๔๐ ป    ๔๑-๕๐ ป 
    ๕๑-๖๐ ป  ๖๑ ปขึ้นไป 
๓. สถานะปจจุบัน    ประชาชน  เจาหนาที่/พนักงานของรัฐ   นักเรียน/นักศึกษา  อื่นๆ 
ระบุ……….                                                                       
สวนที่  ๒   การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการ 
คําช้ีแจง  กรุณาประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชน โดยทําเคร่ืองหมาย/ลงในชอง  ที่กําหนดไว ๕  ระดับ 
 

ท่ี การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการ ระดับการมีสวนรวม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย     นอย
ที่สุด 

๑  โครงการนี้มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม      
๒ โครงการนี้มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม      
๓ ทาน มีโอกาสแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม      
๔ โครงการนี้มีการรายงานผลการดําเนนิงานโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ      
๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม      
๖ โครงการนี้ตรงกับความตองการของประชาชน      
๗  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น      
๘  ทานไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม      

                                                                                                     
                                                             
 
                                                          
                                    (มีตอหนาหลัง) 
 



                        -๒-  
 
 
สวนที่ ๓   ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะและอื่นๆ  ( ๗ ขอ)    
คําช้ีแจง  โปรดตอบคําถามตามความเปนจริง  และแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคตขิองทานไดโดยอสิระ  
 
๑. ทานเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการน้ีในฐานะ    
   ผูมาใชบริการของโครงการนี้    ประชาชนในพ้ืนที่ตั้งของโครงการน้ี     ผูไดรบัการบริการจากโครงการนี้      
   ไมมีสวนเก่ียวของเลย            อื่นๆ ระบุ................................................ 
๒. โครงการนี้เปนหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงานใด 
      อบต.        เทศบาล           หนวยงานสวนภมูิภาค/สวนกลาง   อื่นๆระบุ............................. 
       ที่ทําการปกครองอําเภอ.....................................      
๓.โครงการนี้  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานใดบาง  
      อบต.        เทศบาล           หนวยงานสวนภมูิภาค/สวนกลาง   อบจ.    
     อื่นๆระบุ............................. 
๔. ทานคิดวา  อบจ.ขอนแกน ควรจะสนับสนุน งบประมาณในการดําเนินงานโครงการในลักษณะนี้ตอไปอีกหรอืไม          
      ควรเพราะ ……………………………………………………………………………………………………………………………………    
      ไมควรเพราะ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕. โครงการน้ีสามารถ ชวยแกปญหาความตองการของ ประชาชนในชุมชนที่ตั้งของโครงการนี้ไดหรือไม 
      ไดเพราะ .......................................................................................................................................................  
      ไมไดเพราะ .................................................................................................................................................. 
๖.  โครงการน้ี คุมคา กับงบประมาณ ที่ใชในการดําเนินโครงการหรือไม    
      คุมคาเพราะ ..................................................................................................................................................    
      ไมคุมคาเพราะ ............................................................................................................................................. 
๗. ทานคิดวาโครงการนี้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการนี้หรือไม    
      บรรลุเพราะ ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
      ไมบรรลุเพราะ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๘. ขอเสนอแนะอื่นๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

                                         
                      
                          แบบสอบถามตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเงินอุดหนนุฯ 
          โครงการ การใชจายเงินอุดหนนุองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน กรณีใหการสนับสนนุหนวยงานอื่นๆ   

         ปงบประมาณ  ๒๕๖๒                                                                                                        
*************************************** 

ชื่อหนวยงานที่รับการอุดหนนุ     ........................................................................................................................................ 
ชื่อโครงการ    ..................................................................................................... 
ท่ีตั้งโครงการ    ................................................................................................................. 
งบประมาณ      .........................................................  บาท 
   
คําช้ีแจง  ใหทานตอบคําถามในสวนนี้ จํานวน ทั้งหมด ๑๕ ขอ ตามความเปนจริงหรือขอมลูที่ทานไดรบั และสามารถแสดง
ความคิดเห็นในสวนนี้ตามความคดิเห็นหรอืทัศนคติของทานไดโดยอิสระ  
 
๑.) ผูตอบคําถามเปนผูมสีวนเก่ียวของกับโครงการน้ีในฐานะ    
       เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานของโครงการ    บุคลากรในหนวยงาน    
       ผูบริหารหนวยงาน                              อื่นๆ ระบุ................................................ 
๒.) ประเภทของหนวยงานของทานที่รับเงินอุดหนุน  
      ราชการ        รัฐวิสาหกิจ       องคกรมหาชน          เอกชน     อื่นๆระบุ………… 
๓.) หนวยงานของทานไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวยุทธศาสตรของจังหวัดขอนแกนไว    
     เปนลายลักษณอักษรหรือไม   
       ไดจัดทําเพราะ…………………………………………………………………………………………………………………………… .    
       ไมไดจัดทําเพราะ............................................................................................................................................         
๔. )โครงการนี้มีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงานทานหรือไม  
        มีเพราะ............................................................................................................................................................    
        ไมมีเพราะ........................................................................................................................................................  
๕. ) โครงการนี้สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดขอนแกนหรอืไม  
        สอดคลองเพราะ ..............................................................................................................................................  
        ไมสอดคลองเพราะ  ........................................................................................................................................ 
๖. ) หนวยงานทานขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณดําเนินการตามโครงการนี้ จากองคการบริหารสวนจังหวัด  
      ขอนแกนแลว  ไดขอรบัการสนับสนุนเงินงบประมาณจากหนวยงานอื่นมาสมทบดวยหรือไม 
           ขอ     ไมขอ       
      และ ถาขอรับการสนับสนุน   คอื (โปรดระบุชื่อหนวยงาน) ………………………………………................................ 
      เพราะ........................................... …………………………………………………………………………………………………….. 
๗. ) การดําเนินงานตามโครงการนี้  ทานไดดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ  หรือไม   
       ดําเนินการเพราะ ………………………………………………………………………………….……………………………………… 
       ไมดําเนินการเพราะ......................................................................................................................................... 
๘. ) การดําเนินงานตามโครงการนี้  ทานไดจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย แยกรายละเอียดตางๆ ไวอยางชัดเจนครบถวนเพ่ือ   
     การตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ไวหรือไม     
        จัดทําเพราะ …………………………………………………………………………………………………………………    
        ไมจัดทําเพราะ ……………………………………………………………………………………………………………..           
                                  (มตีอหนา 2 ) 



   
                -๒- 
 
๙. ) ผลการดําเนินโครงการน้ีเสร็จสมบูรณครบถวนตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม    
        เสรจ็เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ยังไมเสร็จเพราะ .................................................................................................................................................  
๑๐. )จํานวนงบประมาณที่ไดรบัจาก อบจ.ขอนแกน ที่ใชในการดําเนนิโครงการนี้ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ   
      โครงการเพียงพอ กับคาใชจายท่ีประเมินไวตามโครงการท่ีเสนอของบประมาณน้ีหรือไม 
               เพียงพอ ใชงบประมาณ ทั้งสิ้น.................................................................บาท  
               ไมเพียงพอ  และขาดงบเงินประมาณอีก ………………………….บาท 
               เหลือจาย เปนจํานวนเงนิ……………….……………………….บาท 
๑๑.) จากขอ (๑๐) ในกรณ ีงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจัดสรร จาก อบจ.ขอนแกน ไมเพียงพอกับคาใชจายใน  
       โครงการนี้ตามที่ประเมินคาใชจายไว  หนวยงานของทาน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน  
       อื่นๆอีกหรอืไม    ไมขอ    ขอ และถาขอคอืจากหนวยงาน.......................................................................... 
      เพราะ......................................................................................................................................................................... 
๑๒. ) ในกรณี งบประมาณที่ไดรบัการอุดหนุนจาก อบจ.ขอนแกน ของโครงการนี้ เหลือจาย หนวยงานของ  
       ทานไดทาํการ สงคืน จํานวนงบประมาณที่เหลือจายใหกับ อบจ.ขอนแกนหรอืไม   
        สงคืนเพราะ ...........................................................................................................................................    
        ไมสงคืนเพราะ ........................................................................................................................................ 
      เพราะ............................................................................................................................................................... 
 ๑๓. )  เมื่อดําเนินงานตามโครงการน้ีแลวเสร็จหนวยงานของทานไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานให  อบจ. ขอนแกน  
         ทราบหรอืไม     
         รายงานเพราะ …………………………………………………………………………………………………………………………….    
         ไมรายงานเพราะ .........................................................................................................................................     
๑๔. ) ทานคิดวาโครงการน้ีบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการนี้หรือไม    
         บรรลุเพราะ ……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
         ไมบรรลุเพราะ ……………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
๑๕.) เพราะเหตุใด หนวยงานของทานจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ขอนแกน 
           ....................................................................................................................................................................... 
           ........................................................................................................................................................................  
๑๖.)   ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ  
         ........................................................................................................................................................................  
         ........................................................................................................................................................................    
         ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
 

     ลงชื่อ.......................................................ผูใหขอมูล           ลงชื่อ......................................................ผูรับรอง 
           (                                        )                             (                                        ) 
     ตําแหนง.......................................................                     ตําแหนง................................................... 
         วนัท่ี........................................................                         วันท่ี.................................................... 

 
 

    ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ 
ฝายตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   
                             กองแผนและงบประมาณ 
                องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 



 
การติดตามและประเมินผลโครงการการใชจายเงินอุดหนนุ 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  กรณีใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นๆ  ประจําป 2562 
  ............................................................. 

คณะที่ปรึกษา 
 1.  ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานชิกพงษ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 2.  นายสิทธิกูล   ภูคําวงศ             รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 3 . นางวัชราภรณ  ผองใส   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 4.  นายพิทักษชน  ชางเหลา   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 5.  นางพัฒนาวดี  จันทรนวล   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 6.  นางสาวนงลกัษณ  รัตนจันทร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 7.  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
1.  นายตระกูล   เจริญเชื้อ       สมาชิกสภา อบจ.ขก อ.ชนบท                           กรรมการ 
2.  นายประสิทธิ ์  ทองแทงไท       สมาชิกสภา อบจ.ขก อ.มญัจาคีร ี               กรรมการ 
3.  นายฉันทชัย    ชานนท                ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                      กรรมการ 
4.  นางฐิติรัตน     อัครสูริย       ผูแทนประชาคมทองถ่ิน            กรรมการ  
5.  ทองถ่ินจังหวัดขอนแกน               หัวหนาสวนราชการ             กรรมการ 
6.  โยธาธิการและผังเมือง        หัวหนาสวนราชการ                 กรรมการ  
7.  นายประสิทธิ ์  อุดมธนะธีระ       รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน          กรรมการ 
8.  นายประยุทธ   ชาญนุวงศ       ผูทรงคุณวุฒ ิ             กรรมการ 
9.  นายเพ็ชร      มูลปอม       ผูอาํนวยการกองแผนและงบประมาณ           กรรมการ 
 

 
คณะทํางานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ อบจ.ขอนแกน 

การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปงบประมาณ  2562 
 
         1.  นางสาวศิริวรรณ   สุรินทะ           นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน               คณะทํางาน 

   2.  นางนวลมณี   เหลากุนทา         นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชาํนาญการ    คณะทํางาน 
         3.  นายอภิเดช    สรุะมณี                นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชาํนาญการ    คณะทํางาน 
         4.  นายพงศพีระ  ศรีบุญเรือง     นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ             คณะทํางาน 
         5.  นางรุงฤทัย     ดํารงชัย               ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร        คณะทํางาน 
         6.  นางสาวศิรวิรรณ  ตาหมื่น     จางเหมาบริการ                                   คณะทํางาน 
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