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คํานํา 

การดําเนินการตามนโนบายดานการมีสวนรวมของประชาชน โดยสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  การตัดสินใจทางการเมือง การวงแผนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
รวมท้ังการจัดทําการบริการสาธารณะ  และเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี  13  สิงหาคม 2546 ขอ 2(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และ
ประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยการสรางและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเองและประสานการใชจายงบประมาณในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และยังสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ในการพัฒนาศักยภาพในระดับพ้ืนท่ี โดยเกิดจากกระบวนการมี
สวนรวมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการพัฒนารวมกันระดมความคิดเห็น เปนมติรวมกัน
ในการรวมพลังขับเคลื่อนเพ่ือใหการพัฒนาจังหวัดขอนแกนสัมฤทธิ์ผลท่ีมุงหวังไว เชนดานการพัฒนาคน 
ตองการใหคนเปนคนดี มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สังคมสันติสุข ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตองการใหจังหวัดขอนแกนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณและใชประโยชนได
อยางยั้งยืน ดานเศรษฐกิจ ตองการเพ่ิมผลผลิต ดานสินคาและการบริการ ฯลฯ เปนตน 

        องคการบริหารสวนจังหวัด เปนองคกรของรัฐรูปแบบหนึ่งมีหนาท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตและ 
ความเปนอยูของประชาชน  ดังนั้น  เพ่ือใหมีขอมูลความตองการของประชาชนในการพัฒนาและรับทราบ
สภาพปญหาของประชาชน  จึงไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนเพ่ือนําไปเปน
ขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป   ใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง  และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนใน
ทองถ่ินอยางยั้งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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บทท่ี  1 

บทนํา 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ.  2542  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  และเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ลงวันท่ี  13  สิงหาคม  2546  ขอ 2 (1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  โดยการสรางและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสาน
การใชจายงบประมาณในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีมีความสมดุลและคุมคาทางเศรษฐกิจและ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการ
มีสวนรวมของประชาชน  โดยสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง
การเมือง  การวางแผนเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ   มีพ้ืนท่ีตอง 
ดูแลท้ังจังหวัด  รวมท้ังใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  มีบทบาทและอํานาจหนาท่ีเพ่ิมข้ึน  ท้ังใน
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สงเสริมคุณภาพชีวิตดานการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและดานการวางแผนฯ ตางๆ เพ่ือ
นําไปสูการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได
จัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
   
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล  

1. เพ่ือทราบปญหาความตองการของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
2. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการจัดระบบบริหารจัดการทองถ่ินของตนเอง  

 3.  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน  

3. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
           1.  ทําใหทราบความตองการของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน วาตองการจะพัฒนาสิ่งใด  
        2. นําผลจากการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ เปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ให
สวนราชการ  ภาคเอกชน  บุคคลท่ัวไปไดทราบ 

4. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
        1. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  จํานวน  26  อําเภอ  
         2. ในเชิงระยะเวลา  คือ ทําการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน     
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  ประจําปงบประมาณ  2558   ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - กันยายน  2558   
 
5. วิธกีารติดตามและประเมินผล 

1.  ใชระเบียบการติดตาม ดวยวิธีเชิงปริมาณ โดยใชเกณฑการวัดระดับความตองการและปญหาของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนในการประเมิน 
        2.  ระเบียบสถิติท่ีใชในการประเมิน ใชเกณฑความถ่ีของคะแนน และจํานวนรอยละในการเปรียบเทียบ 
โดยใชโปรแกรมประเมินผลและวิเคราะหขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร 

 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 



2 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
   1.  ประชากร  หมายถึง  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  รวม 26  อําเภอ 
  2.  องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล    
กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา  ในการศึกษานี้ หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
     3.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ตามทัศนคติ   ความคิดเห็น  ความรูสึกนึกคิดของ
ประชากรท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีทําการประเมินผลนี้  

4. การพัฒนา หมายถึง  มีความเจริญ มีการเติบโต ความกาวหนา ความรุงเรือง มีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ี
ดีข้ึน 
 5.  การมีสวนรวม  หมายถึง  การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตั้งแตการเสนอโครงการ ประโยชนท่ีไดรับ  การแสดงความคิดเห็น, การติดตามและ
ประเมินผล 
  6 . ความคิดเห็น  หมายถึง ความรูสึก  นึกคิด ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของปญหาความตองการและอ่ืนๆ    

 7. ปญหา  หมายถึง  สภาพท่ีเปนจริงท่ีมีผลกระทบ เปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกน   

8.  ความตองการ  หมายถึง สิ่งท่ีอยากได อยากพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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บทท่ี  2  

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

การสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
ขอนแกน ในยุคของการเปลี่ยนแปลงจากประชาธปิไตยแบบตัวแทน   เปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  โดยเฉพาะ
ภายใตรัฐธรรมนูญใหมท่ีกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมท่ีอยูในหลายๆ มาตรา  จําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางาน จากเดิมท่ีผูมีอํานาจจะโดยการแตงตั้งหรือไดรับฉันทานุมัติจากประชาชนใหไปทําการบริหาร  ไมวาจะเปน
ระดับทองถ่ิน  ระดับประเทศหรือในองคกรตางๆ  การพัฒนาทองถ่ิน  หรือพัฒนาประเทศ  จึงจําเปนจะตองเขาใจ
หลักของการมีสวนรวมอยางชัดเจน 

1. แนวคิดเก่ียวกับองคการบริหารสวนจังหวัด 
2. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
3. แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
4. แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 

1. แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัด  

        ประวัติและความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ประวัติและความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตั้งข้ึนเปนครั้ง 

แรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ เทศบาล พุทธศักราช 2476  พระราชบัญญัตินี้มี 2 สวน  คือ สวนท่ี 1   วาดวย
เรื่องเทศบาล   และสวนท่ี 2  วาดวยเรื่องสภาจังหวัด   การจัดตั้งสภาจังหวัดในครั้งแรกนี้ไดกําหนดใหประชาชน
เลือกตั้งผูแทนของตน   เขามาเปนสมาชิกโดยใหสมาชิกสภาจังหวัดมีหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาผูวาราชการจังหวัดตอมาป  
พ.ศ.2481  รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 เพ่ือแยกกฎหมายท่ีเก่ียวกับสภาจังหวัดโดยเฉพาะ 
โดยแยกออกมาตางหากจากพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2476  ตอมาในป พ.ศ. 2498 จึงไดมีการแกไขปรับปรุง
กฎหมายข้ึนมาใหม คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเปนนิติบุคคล มีผูวา
ราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ทําหนาท่ีเปนฝายบริหาร   และกําหนดใหสภาจังหวัดซ่ึงประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภา
จังหวัดเขามาปฏิบัติหนาท่ีในสภาจังหวัดเปนสภานิติบัญญัติ มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของฝายบริหาร และ
นอกจากนั้นยังมีอํานาจหนาท่ีสอบถามการปฏิบัติงานของขาราชการสวนภูมิภาค    ในจังหวัดดวย บทบาทหนาท่ีท่ี
สําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดคือการพัฒนาทองถ่ิน  ตอมา พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับการแกไข
ปรับปรุง บทบาท อํานาจหนาท่ีและโครงสรางการบริหารงานใหมจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติข้ึน ใหมคือพระราช 
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  และในป พ.ศ. 2542  ก็มีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัดอีกครั้งจนถึง ปจจุบัน  
 
       โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัด  

โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.  2540  แบงออกเปน  2  ฝาย  ดังนี้คือ  
1.ฝายนิติบัญญัติ มาจากการเลือกตั้งในทองถ่ิน เรียกวา “สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัด” จากทุกอําเภอรวมกันทําหนาท่ีในสภา องคการบริหารสวนจังหวัด  เพ่ือการออกขอบัญญัติงบประมาณ  การ
กําหนดนโยบาย การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไป  ตามมติของสภา 
สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจะมีไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับจํานวนประชากรตามทะเบียน 
ราษฎรปสุดทายท่ีมีการเลือกตั้ง  คือ ในจังหวัดท่ีมีราษฎรไมเกินหาแสนคน  มีได 24 คน มีราษฎรตั้งแตหาแสนคนไม
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เกินหนึ่งลานคน  มีได 30 คน มีราษฎรตั้งแตหนึ่งลานคนไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน มีได  36 คนมีราษฎรตั้งแตหนึ่ง
ลานหาแสนคนไมเกินสองลานคน  มีได 42 คน และมีราษฎรตั้งแตสองลานคนข้ึนไป  มีได 48 คน ซ่ึงกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 9 โดยจะอยูในวาระคราวละ 4 ป  

2. ฝายบริหาร  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปจจุบันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
ตาม พ.ร.บ. วาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.  2546  (เดิมมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดดวยกัน)   และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด   ข้ึนเปนคณะ
ผูบริหารสําหรับจํานวนท่ีจะแตงตั้งไดนั้นใหถือจํานวนสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดเปนเกณฑ คือ  จังหวัด
ใดท่ีมีสมาชิก 24  คน หรือ 30 คน แตงตั้งได 2 คนจังหวัดใดท่ีมีสมาชิก 36 คนหรือ 42  คน  แตงตั้งได  3  คน และ
จังหวัดใดท่ีมีสมาชิก  48  คน แตงตั้งได  4  คนตามลําดับ ซ่ึงไดกําหนดไวตาม พระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 35  ท้ังนี้   มีหนาท่ีในการบริหารงานตามภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล เพ่ือความม่ันคงความสงบเรียบรอย และประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม  
 
 

โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                         
                                              
 
                                      

 
          

 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ฝายบริหาร ฝายสภา  อบจ. 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 

 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กองการ
เจาหนาที่ 

กองกิจการ
ขนสง 

สํานัก
การชาง 

กองพัสดุ
และ

ทรัพยสิน 

กองคลัง กองแผนและ
งบประมาณ 

สํานัก
ปลัดฯ 

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ. 

ประธานสภา  อบจ. 

สํานัก 
การ

ศึกษาฯ 

กองกิจการ
สภาฯ 
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                      ณ วันท่ี 1  เมษายน  2558  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    และอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จํานวน  1,026  คน  แยกเปน
ขาราชการ  746  คน  ลูกจางประจํา  25  คน  พนักงานจางผูเชี่ยวชาญ  2  คน   และพนักงานจางตามภารกิจ   
204  คน และพนักงานจางท่ัวไป  49  คน  

 
ตารางแสดงอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

ขอมูล ณ วันท่ี  1  เมษายน  2558 

ท่ี สวนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 
ขาราช 
การ 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงา
นจางผู
เชี่ยว 
ชาญ 

พนักงา
นจาง
ตาม
ภารกิจ 

พนักงา
นจาง
ท่ัวไป 

1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 28 6 - 19 19 
2 กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน 
7 1 - 4 - 

3 กองแผนและงบประมาณ 20 - - 6 - 
4 กองคลัง 27 - - 8 - 
5 สํานักการชาง 61 17 - 24 2 
6 สํานักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 20 - 1 104 20 
7 กองกิจการขนสง 10 1 - 32 8 
8 กองพัสดุและทรัพยสิน  7 - - 2 - 
9 หนวยตรวจสอบภายใน 3 - - 1 - 
9 กองการเจาหนาที่ 16 - 1 4 - 
10 โรงเรียน 19  โรง 537 - - - - 

 รวม 746 25 2 204 49 
ท่ีมา :   กองการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
         อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  

กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร  สวนจังหวัด 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2542 บทบัญญัติท่ี
เก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด คือ  

ม.45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวน 
จังหวัด ดังตอไปนี้  

1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  
2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม 

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน  
4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  
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5) แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  
6) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498  

เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  
7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
8) ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
9) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการทองถ่ินท่ีอยูในเขต องคการบริหารสวน 

จังหวัดและกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ิน อ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดทํา ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน  
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  

บรรดาอํานาจหนาท่ีใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบ ใหองคการ 
บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542  บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  มีดังนี้  

ม.17 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ 
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้  

1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี  
คณะรัฐมนตรีกําหนด  

2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาทองถ่ิน  
3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน   
4) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน   
5)การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
6) การจัดการศึกษา  
7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการพัฒนาทองถ่ิน  
9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
11) การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม  
12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  
13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา  
14) การสงเสริมการทองเท่ียว  

          15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ 
บุคคลอ่ืน หรือจากสหการ  

16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน   
17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  
19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑ และหอจดหมายเหตุ  
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21) การขนสงมวลชน และการวิศวกรรมจราจร  
22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
23) จัดใหมีระบบรักษาความสงบเรยีบรอยในจังหวัด  
24) จัดทํากิจกรรมใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืนท่ี   

อยู ในเขตและ กิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการ หรือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนา ทองถ่ิน  
26) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินอ่ืน  
27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  
28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจ 

และหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  
29)กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด   

จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนองคกรปกครองท่ีใหญ   ท่ีตองดูแลและพัฒนาทองถ่ิน 
ท้ังจังหวัดในทุก ๆ ดาน   ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน  
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ท่ีบัญญัติหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนสุขของ ประชาชน อันจะทําให
การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด ครอบคลุมและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน  

 
         รายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด  

องคการบริหารสวนจังหวัด มีรายไดจากประเภทตาง ๆ ดังนี้  
1) หมวดภาษีอากร  

(1) ทองถ่ินจัดเก็บเอง ไดแก  
ก. น้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคลายกัน น้ํามันดีเซล และน้ํามันท่ีคลายกับกาชปโตรเลียม ซ่ึงองคการ 

บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บไดไมเกินลิตร ละสิบสตางค  
ข. อากรยาสูบ ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บไดในอัตรามวนละ 

สิบสตางค  
ค. คาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดมี 

อํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บได  
(2) ทองถ่ินมอบใหรัฐจัดเก็บ ไดแก ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม(ในสวนท่ีเปนของทองถ่ิน)  

ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโตรเลียม  
(3) รัฐจัดเก็บแลวมอบใหท้ังจํานวน ไดแก ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน  

2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  
3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน  
4) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  
5) พันธบัตรหรือเงินกูตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว  
6) ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บไดในจังหวัดแลวสงใหองคการบริหารสวนจังหวัด

รอยละหาของภาษีท่ี จัดเก็บได  
7) เงินอุดหนุน ซ่ึงรัฐบาลตองจัดสรรใหในทุกปงบประมาณ  
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         รายจายขององคการบริหารสวนจังหวัด  

องคการบริหารสวนจังหวัด มีรายจายไดแยกเปนหมวดรายจาย ดังนี้  
1) หมวดเงินเดือน  
2) หมวดคาจางประจํา  
3) หมวดคาตอบแทน  
4) หมวดคาใชสอย  
5) หมวดคาวัสดุ  
6) หมวดคาสาธารณูปโภค  
7) หมวดเงินอุดหนุน  
8) หมวดคาครุภัณฑ  
9) หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
10) หมวดรายจายอ่ืนตามท่ีมีขอผูกพัน หรือตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว  

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองคการบริหารสวนจังหวัด จะเห็นไดวามีการปรับเปลี่ยนโครงสราง 
ใหม เปนทองถ่ินขนาดใหญเต็มรูปแบบ มีงบประมาณ รายไดเปนของตนเอง  ผูบริหารมาจากการเลือกตั้งขาราชการ
ท่ีปฏิบัติงานเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540  และ
องคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาท่ีโดยตรงในการสงเสริมการทองเท่ียว  สงเสริมการลงทุน  คุมครองดูแลและบํารุง 
รักษาปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ตลอดจนรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีอาชีพ  มีความเปนอยูดีข้ึน มีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีสังคมท่ีดี รูจักการมีสวนรวม
และเสียสละตอสวนรวม   ตลอดจนมีจิตสํานึกตอคุณประโยชนของประเทศชาติและพระมหากษัตริย  คณะทํางาน
การติดตามและประเมินผลจึงไดศึกษาการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนแนวคิด เพ่ือนําไปเปนกรอบ
ในการติดตามฯ 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
  ความหมาย ไดมีนักวิชาการใหความหมายของคําวา “พัฒนา” ดังนี้  
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2538 ไดใหความหมายของคําวา พัฒนา วา ทําใหเจริญ 
คือ ทําใหเติบโตได งอกงาม ทําใหงอกงามและมากข้ึน 
  สนธยา  พลศรี ( 2547) ใหความหมายของการพัฒนาวา เปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิด
คุณภาพดีข้ึนกวาเดิม 
  สัญญา สัญญาวิวัฒน ( 2539) ไดสรุปความคิดของนักพัฒนาวา การพัฒนา  หมายถึง  การ
เปลี่ยนแปลงตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกําหนดทิศทาง นั่นคือ การพัฒนามิไดเปนเรื่องธรรมชาติ หากเปน
ความพยายามของมนุษย พยายามจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน โดยกําหนดทิศทางหรือรายละเอียดไวลางหนา
วาจะพัฒนาอะไร พัฒนาอยางไร ชาเร็วอยางไร ใครจะเปนผูพัฒนา ผูไดรับการพัฒนา ดังนั้น เปาหมายของการ
พัฒนาจึงอยูท่ีคน คนเปนผูท่ีถูกพัฒนา และรับผลของการพัฒนา มองคนเปนกลุมหรืออยูในกลุม ดังนั้นการพัฒนา
คน จึงรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม เปาหมายของการพัฒนาคน กลุมคน หรือสังคม 
คือ ความอยูดีกินดีดานตาง ๆ หรือสรางพลังสังคมท่ีรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองดวย 

ความหมายของคําวา “การพัฒนา” นั้น ไดมีนักวิชาการหลาย ๆ ทานไดใหความหมายไวดัง 
จะไดนํามากลาวเปนตัวอยางตอไปคือ 
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รีดเดอร (Reeder, อางถึงใน โสภณ โสภโณ, 2540 : 15) ใหความหมายของ“การพัฒนา”     
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1) ความแตกตาง เชน ปริมาณและคุณภาพของบริการขอมูลและขาวสาร ฐานะทางสังคม 
บทบาทและอาชีพ เปนตน 

2) การใชประโยชนจากบริการท่ีมีอยูและเพ่ิมข้ึน 
3) มีเทคโนโลยีและความมีประสิทธิภาพกระจายท่ัวทุกสังคม 
4) มีความเชื่อและความไมเชื่อเชนเปาประสงค ความเชื่อพ้ืนฐาน คานิยม โอกาสและการสนับสนุน 
5) ทัศนคติ เชน ระดับความพอใจ ความเปนเอกภาพ ขวัญ และความพึงพอใจมากข้ึน 
6) มีพฤติกรรมเชน ชวยเหลือตนเอง มีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรมนุษย และมีความคิดริเริ่มมากข้ึน 

วิวัฒนาการของแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาของมนุษย (ผูนําและผูตาม) ท่ีลวนเก่ียวของกับ 
ธรรมชาติ โดยเริ่มตนจาก  

1.  การพัฒนาในสภาพท่ีมนุษยอยูภายใต อิทธิพลของธรรมชาติ และวิวัฒนาการมาเปน  
2. การพัฒนาท่ีมนุษยพยายามเอาชนะธรรมชาติ  
3. การพัฒนาท่ีมนุษยเอาชนะธรรมชาติได และนําธรรมชาติมาใชประโยชน  

ท้ังหมดนี้เปนการพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน  (better change)  
ชวยเพ่ิมอัตราเรงในการทํากิจกรรมหรือการผลิตใหรวดเร็วข้ึน (better speed) และทําใหสภาพความเปนอยูของ
มนุษยดีข้ึน (better life) กวาเดิมท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ  
 
         การพัฒนาชุมชนชนบทสมบูรณแบบ 
          การพัฒนาชุมชนชนบทสมบูรณแบบ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชุมชน ท้ังชุมชนตามแนวตั้ง และ
ชุมชนแนวนอน จากสภาพไมถึงปรารถนาไปสูสภาพท่ีตั้งเปาหมายไว ชุมชนมี 2 ประเภท คือ ชมุชนชนบท และ
ชุมชนเมือง ซ่ึงท้ัง 2 ชุมชนนี้ จะตองมีความสัมพันธอยางใกลชิดของแตละชุมชน แตละชุมชนจะตองมีโครงสรางทาง
สังคม เชน ประชากร สถาบัน และองคกรทางสังคมประเภทตาง ๆ คือ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา 
ครอบครัว นันทนาการ สาธารณสุข แตละสถาบันจะประกอบดวย คน มีสถานภาพตางกัน มีหนาท่ีเฉพาะ (สัญญา  
สัญญาวิวัฒน, 2539) 
        ดังนั้น การท่ีพัฒนาชนบทแบบสมบูรณ จึงหมายถึง การพัฒนาทุกดานของโครงสรางสังคม โดย             
การดําเนินการไปพรอม ๆ กัน เชน กรพัฒนาดานการเมือง สถานภาพ ไดแก นักการเมือง ผูนําทองถ่ิน ขาราชการ 
หนาท่ีทางการเมือง คือ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาบทบาทหนาท่ีของบุคคลตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบของโครงสราง
การเมือง 
      การพัฒนาเศรษฐกิจ  เปาหมายหลักคือ การเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายไดของประชากรใหสูงยิ่งข้ึนอยาง
ท่ัวถึง เพ่ิมงานอาชีพ และการทํางานใหประชาชนไดมีงานทํามากข้ึน สามารถจะยกระดับการครองชีพใหสูงข้ึน 
      การพัฒนาการศึกษา  บุคคลท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในชนบทคือ เด็ก ผูใหญ ครู ผูบริหารการศึกษา 
จะตองยกฐานะของผูเรียนวิชาการและวิชาชีพใหสูงข้ึน หนาท่ีคือ ตองปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมีการปรับปรุง
พัฒนา 
      การพัฒนาดานสาธารณสุข เปาหมายหลักคือ ความมีพลานามัยท่ีดีของประชาชน มีชุมชนท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ ไมบั่นทอนสุขภาพอนามัยของผูอยูอาศัย จึงควรรักษาและบํารุงสภาพแวดลอม จัดใหมีสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ รักษาสิ่งแวดลอมใหด ี
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       การพัฒนาสถาบันครอบครัว เปาหมายหลักใหทุกคนท้ังชายและหญิง ปฏิบัติหนาท่ีในครอบครัว เชน 
พอ แม ลูก มีความสัมพันธท่ีดี มีความสามัคคีปรองดองกัน ใหเปนครอบครัวท่ีม่ันคง อบอุน ควรอยูบนรากฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน ( 2539) สรุปวา หลักการพัฒนา คือ  
 1. การชวยตนเอง และพ่ึงตนเอง 
 2. การเริ่มจากสภาพท่ีเขาเปนอยู กลาวคือ เม่ือเขามีชีวิต มีความรู หรือฐานะอยางไร ก็ใหเริ่มจากตรงนั้น 
แลวจึงคอย ๆ ปรับปรุงใหเปลี่ยนแปลงดีข้ึน 
 3. การใชทรัพยากรทองถ่ินเพราะเปนทรัพยากรท่ีอยูใกลตัวไมตองใชเวลาเสียคาใชจายไปจัดหาจาก     ขาง
นอก 
 4. การมีสวนรวมของคนในทองถ่ิน 
 5. วัฒนธรรมและผูนําทองถ่ิน จะทําใหมีความเปนไทย อนุรักษมรดกท่ีเปนวัฒนธรรมท่ีดี ผูนําทองถ่ินท่ี
โปรงใส มีภูมิปญญาทองถ่ิน ควรจะไดสืบสานตอไป 
 6. ความมีประสิทธิภาพ ในการทํางานควรมีแผนงานและทํางานตามแผนงานนั้น ๆ และมีการติดตาม
ประเมินผล แกไขสิ่งท่ีเปนปญหา จะทําใหงานมีประสิทธิภาพ 
 7. การประสานงาน ควรมีการประสานงานกับองคกร หนวยงานอ่ืน ๆ  
 8. การทํางานเชิงรุก จะเปนหลักการท่ีดีของการพัฒนาชุมชน ซ่ึงจะทันตอเหตุการณ 
 9. ความมีคุณธรรมและศิลปะ จะเปนหลักการท่ีจะทําใหการพัฒนาชุมชนประสบผลดีได 
 10. การเชื่อมประสานดานเวลา นักพัฒนาจะตองคํานึงถึง สภาพในอดีตเชื่อมโยงกับอนาคต มองไปถึงกาล
ขางหนาดวย จึงจะทําใหการพัฒนาบังเกิดผลดีได 
 
3. แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน      

  แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน   ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชนบท ท้ังนี้ ตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 ท่ีมุงเนนคนเปนสําคัญมากกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ได
พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงลาง (Top - down)  มาเปนจากระดับลางข้ึนบน 
(Bottom - up)  แนวทางดังกลาวสอดรับกับแนวคิดของ  โอคเลย  (Oakley. 1984 : 17)  ไดกลาววา แนวทางจาก
ระดับลางข้ึนบนนี้  เก่ียวของอยางยิ่งกับแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีขาดหาย (Missing 
ingredient) ในกระบวนการพัฒนา การมีสวนรวมของชุมชนนั้น มีนักวิชาการไดอธิบายและให ความหมาย  ปจจัย  
ข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชน  รูปแบบของชุมชนตอการมีสวนรวมในการจัด การศึกษาไวมากมายซ่ึงผูวิจัยได
นํามากลาวไวเทาท่ีจําเปนและสอดคลองกับแนวทางการศึกษา ดัง นี้ 

 1. ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน 
 การมีสวนรวมของชุมชนนั้นมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้  
 สุชาดา  จักรพิสุทธิ์ (ออนไลน . 2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการ   มีสวนรวมจัดการศึกษา  
สรุปไดวา การมีสวนรวมของชุมชน  แบงไดออกเปน  2  ลักษณะ  ไดแก 
 1. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานเหตุผล โดยการ เปด โอกาสให
สังคม องคกรตางๆ ในชุมชน  ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ  หนาท่ีในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  
ตั้งแตการคิดริเริ่ม  การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การรวมปฏิบัติและการรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมท้ัง
สงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผล ประโยชนตอชุมชนตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดดวยความสมัครใจ  
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 2.  ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานจิตใจ เปนการมีสวนรวมของชุมชน  ท่ี
การเก่ียวของทางดานจิตใจ  อารมณ  รวมท้ัง  คานิยมของประชาชนเปนเครื่องชี้นําตนเองใหเขามามีสวนรวม  แสดง
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  ทําใหผูท่ีเขามามีสวนรวม  เกิดความผูกพัน  
มีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมท่ีดําเนินงานดวย ความสมัครใจ 
 จากแนวคิดและทัศนะท่ีไดกลาวมาขางตนท้ังหมด สามารถแยกประเด็นสรุปไดวา การมีสวนรวม
ของประชาชนเกิดข้ึนจาก  เปาหมายท่ีตองการ คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน  การเสริมแรง  
โอกาส  ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่งท่ีตองการ โดยมีพ้ืนฐานของการมีสวนรวม ดังนี้   
  1. การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของเหตุผล  
  2. การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของคานิยม  
  3. การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของประเพณี  
  4. การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของความผูกพัน  ความเสนหา  
 โดยสรุป การมีสวนรวมของชุมชนนั้น เกิดจากจิตใจท่ีตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  
เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุมคนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม  ซ่ึงการเราใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวม
นั้น  ผูดําเนินงานจะตองมีความเขาใจในวิธีการดําเนินชีวิต  คานิยม ประเพณี  ทัศนคติของบุคคล เพ่ือใหเกิดความ
สมัครใจเขารวมกิจกรรม 
 
 ข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชน  

 การเขามามีสวนรวมของประชาชนในชุมชน         เพ่ือการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรม 
หนึ่งใหเกิดประโยชนตอชุมชนนั้น มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดถึงข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชน   ดังนี้ 
 

 อภิญญา  กังสนารักษ (2544 : 14 – 15) ไดนําเสนอข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา ชุมชน
ตองมีสวนรวมใน  4  ข้ันตอน  คือ 
  1. การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน  
รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ 
  2. การมีสวนรวมในข้ันการวางแผน  กําหนดวัตถุประสงค  วิธีการ  แนวทาง 
การดําเนินงาน  รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรท่ีจะใชในโครงการ 
  3. การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการ  โดยรวม
ชวยเหลือดานทุนทรัพย  วัสดุอุปกรณ  และแรงงาน 
  4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ  เพ่ือใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือ ไม  โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องหรือประเมินผลรวมท้ัง
โครงการในคราวเดียวก็ได 

 อคิน  รพีพัฒน  (2547 : 49) ไดแบงข้ันตอนการมีสวนรวมออกเปน 4  ข้ันตอน  คือ 
 1. การกําหนดปญหา  สาเหตุของปญหา  ตลอดจนแนวทางแกไข   
 2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง  และวางแผนพัฒนา  แกไขปญหา  
 3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน  
 4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา  
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 จากแนวคิดเก่ียวกับข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชนท้ังหมดสรุปไดวา  ข้ันตอนของการเขามามี
สวนรวมของชุมชนนั้นมี  6  ข้ันตอน  ไดแก    
 1. การคนหาปญหา  สาเหตุของปญหา  และแนวทางแกไข  
 2. ตัดสินใจกําหนดความตองการ  
 3. ลําดับความสําคัญ 
 4. วางแผน  กําหนดวัตถุประสงค  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร 
 5. วางแผน  กําหนดวัตถุประสงค  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงาน  ทรัพยากร 
 6. ดําเนินงานตามโครงการ  และ/หรือ  สนับสนุนการดําเนินงาน  
 7. ประเมินผล  
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น  
               ความหมายของความคิดเห็น  
                    ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 3) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางดานทัศนคติอยางหนึ่ง 
แตการแสดงความคิดเห็นนั้นมักจะมีอารมณเปนสวนประกอบ และเปนสวนท่ีพรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะตอ
สถานการณภายนอก  

สุชา จันทรเอม (2542)  กลาววา ความหมายของความคิดเห็นไววา เปนความรูสึกของแตละ 
บุคคลแตเปนลักษณะท่ีไมลึกซ้ึงเทากับทัศนคติ คนเราจะมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน และความคิดเห็นจะเปนสวน
หนึ่งของทัศนคติ 

กมลรัตน หลาสุวงษ (อางถึงใน สุพินดา วงษบุรี, 2547: 10-11) กลาววา ความคิดเห็นเปนการ
แสดงออกโดยการพูดหรือเขียนเก่ียวกับทัศนคติหรือความเชื่อหรือคานิยมของบุคคลความคิดเห็นไมเหมือน  ทัศนคติ
ตรงท่ีไมจําเปนตองแสดงความรูสึก อารมณหรือการแสดงพฤติกรรมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เปนคําพูดพรอม
เหตุผลท่ีบุคคลคิดข้ึนมา  และถาไมมีคนเห็นดวยก็อาจเปลี่ยนคาพูดดังกลาวได  ดังนั้นบุคคลท่ีมีทัศนะคติหรือความ
เชื่อหรือคานิยมอยางใดอยางหนึ่ง  แตถาไมแสดงความคิดเห็นออกมา  ก็จะไมมีบุคคลใดทราบเลยวาบุคคลนั้นมี
ทัศนคติความเชื่อหรือคานิยมเชนใด 

 
              การวัดความคิดเห็น 

วิเชียร เกตุสิงห (2541: 94-97) กลาวไววา การใชแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นจะตองระบุ
ใหผูตอบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความท่ีกําหนดให  แบบสอบถามประเภทนี้นิยมสรางตามแนวคิดของ     
ลิเคริท (Likert) ซ่ึงแบงน้ําหนักของความคิดเห็นโดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง สวนการใหคะแนนนั้นข้ึนอยูกับใจความวาจะเปนทางปณิฐาน 

ความคิดเห็นท่ีนิยมกันมากท่ีสุด เพราะเปนวิธีสรางมาตรวัดท่ีงาย ประหยัดเวลา ผูตอบเวลา ผูตอบ
แบบสามารถแสดงทัศนคติในทางท่ีชอบหรือไมชอบ  โดยยึดอันดับความชอบหรือไมชอบ  ซ่ึงอาจมีคําตอบใหเลือก  5 
หรือ 4 คําตอบ และใหคะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ 

 
             ประโยชนของความคิดเห็น  

เบสท (อางถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551: 24) กลาวไววา ความคิดเห็นเปนการสํารวจ  ศึกษา
ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงแตละคนจะแสดงความเชื่อและความรูสึกใด  ๆ  ออกมาโดย คําพูด การ
เขียน การสํารวจความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการวางแผนนโยบายตาง  ๆ เพราะจะทําใหสําเร็จบรรลุตาม
เปาหมายอยางแทจริง  
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บทท่ี 3 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

      ในการติดตามและประเมินผล โครงการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  ประจําป  2558  ระหวางวันเดือนพฤษภาคม - กันยายน  2558  ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ซ่ึงไดกําหนดหัวขอและ วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามข้ันตอน  
ดังตอไปนี้ 

1. ประชากรกลุมตัวอยาง 
2. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
3. พ้ืนท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูล 
8. การนําเสนอ 
 

1. ประชากรกลุมตัวอยาง  
      1.1 ประชากร(Population)  คือ  ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ท้ัง  26  อําเภอ  
      1.2 กลุมตัวอยาง(Sampling) คือ ประชากรท่ีไดจากการสุมโดยไมเจาะจงวาเปนใคร ไมกําหนดเพศ 

อายุ อาชีพ แตตองเปนผูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ท้ัง  26  อําเภอ โดยการสุม อําเภอละ ไมต่ํากวา 150 
ราย  รวมแลวไมนอยกวา  3,755  ราย  
 
2. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล  

 ข้ันเตรียมการ 
1.  ประชุมเจาหนาท่ีกําหนดวิธีการสํารวจความคิดเห็น 
2.  จัดเตรียมเครื่องมือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ิน 

ข้ันดําเนินการ 
เจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีสํารวจความคิดเห็น  โดยแจกแบบสํารวจประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  

 จํานวน  26  อําเภอ 
ข้ันสุดทาย 

1  เจาหนาท่ีฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  รวบรวมขอมูล   
ประมวลผลขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็น 

2.  สรุปผล  นําเสนอผูบริหารในรูปแบบรายงานดานวิชาการ 

 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผล 
   26  อําเภอ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
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4. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

      เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  เปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด 
  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆ  แบบสอบถามมีท้ังหมด   4  สวน  ดังนี้ 

สวนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  ใชวิธีการหาคาความถ่ี  คารอยละ ประกอบดวย  เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา อาชีพ 

สวนท่ี 2  สภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน มีลักษณะ
แบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean : x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D) 

สวนท่ี 3  ความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน มีลักษณะแบบมาตรา
สวนประมาณคา(Rating Scale) ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean : x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D) 

สวนท่ี 4  ขอคิดเห็นอ่ืนๆ  
 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
      ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเจาหนาท่ี  ในการแจกแบบสอบถามแบบมีโครงสรางปลายปดและ
ปลายเปดใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  ท้ัง  26  อําเภอ  โดยไดแจกแบบสอบถามท้ังหมด  จํานวน  
10,000  ชุด  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ  ในสวนของคําถามปลายเปด  จัดเก็บ
ขอมูล  ขอคิดเห็นตางๆ  ของผูเขารวมโครงการโดยละเอียด 
 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
              ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตั้งแตเดือน พฤษภาคม – 
กันยายน  2558 
 
7. การวิเคราะหขอมูล 

    ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปใชสถิติแบบแจกแจงความถ่ีและรอยละ  สวนคําถามปลายปดและจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ในเชิงลึกในสวนของคําถามปลายเปด  การแปลความหมายของขอมูลพิจารณาจากคาเฉลี่ย  โดยแบงคะแนนเฉลี่ย
เปน  5  ระดับ  สเกลคําถามมี  5  ระดับ  ดังนี้  มากท่ีสุด (5)  มาก (4) ปานกลาง (3)  นอย (2)  นอยท่ีสุด (1)  
การวัดเปนชวงสเกล ของลิเคิรท ( Likert five rating scale)  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) 

  5    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด 
  4    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก  
  3    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง  
  2    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอย  
  1    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอยท่ีสุด  
จากหลักการดังกลาว  สามารถแบงความหมายของระดับคะแนนออกเปน  5 ระดับ ทิพยา กิจวิจารณ  

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร(การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551(หนา 123–124 อางมาจากวาณี  แสนมหาชัย) ดังนี้ 
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         ระดับคะแนน        แปลผล 
  4.21 – 5.00      ระดับความพึงพอใจ     มากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20       ระดับความพึงพอใจ    มาก 
  2.61 – 3.40      ระดับความพึงพอใจ     ปานกลาง 
  1.81 – 2.60      ระดับความพึงพอใจ     นอย 
  1.00 – 1.80      ระดับความพึงพอใจ     นอยท่ีสุด 

 
 

8. การนําเสนอ 
     จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถ่ีรอยละในเชิงพรรณนาในบทท่ี 4   

 รูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี  และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบตางๆ  ไดจากแบบสอบถามของประชากร  
คาสถิติท่ีใชจะเปนคาเฉลี่ย  คารอยละ  และสรุปผลการติดตามในภาพรวม  จะแสดงอยูในบทท่ี 5  แลวรวบรวมเปน
รูปเลมวิชาการ  รายงานผูบริหารและลงใน  Website ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เพ่ือเผยแพรให
ประชาชนและผูสนใจทราบตอไป  
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

                จากการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  
ขอนแกน  ประจําป พ.ศ. 2558  จํานวน  26  อําเภอๆ ละ ไมต่ํากวา  150  ราย  จากแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา 

 ท้ังหมด  3,755 ราย  ผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
     เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการสื่อความหมาย ไดกําหนดความหมายของสัญลักษณท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
         n       แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 
                        x       แทน    คาเฉลี่ย (Mean) 
                      S.D   แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล 
    ในการวิเคราะหขอมูล ไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
      1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ในสวนท่ี 1  ขอมูลเปนแบบตรวจสอบ
รายการ(Check list)  วิเคราะหโดยหาคาความถ่ี ( Frequency)  และหาคารอยละ ( Percentage)  ประกอบดวย 
เพศ  อายุ   การศึกษา  อาชีพ   เปนตน 

 2.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ในสวนท่ี 2  ระดับสภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

 3.  วิเคราะหขอมูลแสดงระดับความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน โดยหา
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

 4.  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การติดตามและประเมินผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ไดแจกแบบสอบถามท้ังหมด   10,000   ชุด  ไดรับคืนมา จํานวน  3,755  ชุด อางอิง
จากตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ R.V. Krejcie  และ  D.W. Morgan ผลการวิเคราะหขอมูล 
ปรากฏดังนี้     
 

สวนท่ี  1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนขอมูลเก่ียวกับ  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ ท่ีอยู    

            ( n= 3,755) 
ท่ี รายการ จํานวน   

(คน) 
รอยละ 

1. เพศ     
       หญิง 2,422 64.94 
       ชาย 1,333 35.50 
                                               รวม 3,755 100 
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2. อายุ   
      ไมเกิน  20 ป 2 0.50 
       21 – 30 ป 50 1.33 
       31 – 40  ป 222 5.91 
       41 – 50  ป 1,037 27.62 
       51 -  60  ป  1,516 40.37 
       61  ป ข้ึนไป 928 24.72 
                                     รวม 3,755 100 

3. ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 1,706 45.43 
      มัธยมศึกษา 1,664 44.31 
      ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 202 5.38 
      ปริญญาตรี 169 4.50 
      สูงกวาปริญญาตรี 14 0.38 
                                     รวม 3,577 100 

4. อาชีพ   
      ธุรกิจสวนตัว 582 15.50 
      พนักงานเอกชน 23 0.61 
      ขาราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 343 9.13 
      เกษตรกร 2093 55.74 
      รับจาง 621 16.54 
      อ่ืนๆ 93 2.48 
                                     รวม 3,755 100 

5. ท่ีอยู   
 เขต 1 786 20.93 
 เขต 2 693 18.46 
 เขต 3 773 20.59 
 เขต 4 682 18.16 
 เขต 5 821 21.86 

                         รวม 3,755    100  
  

           จากตาราง  การสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน   ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกน  ประจําป พ.ศ. 2558  รวม  26  อําเภอ  พบวา  จากกลุมตัวอยางท้ังหมด  3,755  เปนหญิง 2,422  คน   
คิดเปนรอยละ  64.94   เปนชาย  1,333  คน  คิดเปนรอยละ  35.50  มีอายุอยูในชวง  51 - 60  ป  มากท่ีสุด  
1,516 คน  คิดเปนรอยละ 40.37  รองลงมาอยูในชวงอายุ  41- 50 ป  1,037  คน  คิดเปนรอยละ  27.62  ระดับ
การศึกษามากท่ีสุด ประถมศึกษา   1,706  คน คิดเปนรอยละ 45.43  รองลงมามัธยมศึกษา   1,664  คน  คิดเปน
รอยละ  44.31  มีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด  2,093  คน  คิดเปนรอยละ  55.74  รองลงมา  รับจาง  621  คน    
คิดเปนรอยละ 16.54  
 

 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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สวนท่ี 2  สภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชน 
  จากการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  
จํานวน  26  อําเภอ  ไดสํารวจระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนท่ีประสบในรอบปท่ี
ผานมา และสํารวจโครงการท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการในระยะ  3  ป  โดยแบงเขต
สํารวจออกเปน  5  เขต ดังนี้   

เขต 1  อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอน้ําพอง,  อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภออุบลรัตน   
เขต 2  อําเภอหนองสองหอง, อําเภอแวงใหญ, อําเภอแวงนอย, อําเภอชนบท และอําเภอเปอยนอย  
         และอําเภอโคกโพธิ์ไชย 

           เขต 3  อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเกา, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู และอําเภอภูผามาน 
เขต  4  อําเภอบานไผ , อําเภอพล , อําเภอโนนศิลา , อําเภอบานแฮด , อําเภอมัญจาคีรี 
เขต  5  อําเภอเมืองขอนแกน, อําเภอบานฝาง, อําเภอหนองเรือ, อําเภอพระยืน  และอําเภอชุมแพ   
 

    ภาพรวม  แผนภูมิแทงแสดงสภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนในจังหวัดขอนแกน  ท้ัง 5 เขต  จากการ
สํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนท้ัง 26 อําเภอ มี
ระดับความคิดเห็นกับสภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชน ดังนี้ 

 
 
จากแผนภูมิท่ีแสดง  พบวา สภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ท้ัง 5  

เขต  รวม 26  อําเภอ ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปญหาดานหนี้สิน  มีคาเฉลี่ย  3.99  รองลงมา  ปญหาดานแหลงน้ํา  
มีคาเฉลี่ย  3.65  ปญหาดานยาเสพติด  มีคาเฉลี่ย  3.57  ปญหาดานเสนทางคมนาคม  มีคาเฉลี่ย  3.48 ปญหาดาน
การวางงาน  มีคาเฉลี่ย 3.43  ปญหาดานสิ่งแวดลอม   มีคาเฉลี่ย 3.39  ปญหาปาไมถูกทําลาย  มีคาเฉลี่ย  3.37  
ปญหาดานสุขภาพอนามัย  มีคาเฉลี่ย  3.07 ปญหาดานการศึกษา  มีคาเฉลี่ย  3.07  และปญหาดานน้ําทวมพ้ืนท่ี
การเกษตร    มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 2.62  
 
 
 
       โครงการพัฒนาท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการในระยะ 3 ป ท้ัง 5 เขต 
 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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          ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนดําเนินการพัฒนาในระยะ 3 ป  ท้ัง 5 เขต  รวม 26 อําเภอ มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิท่ีแสดง พบวา  ประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ท้ัง 5 เขต  รวม  26  อําเภอ   
ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการในระยะ 3 ป   โครงการท่ีตองการพัฒนามากท่ีสุด คือ 
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  มีคาเฉลี่ย 4.06 รองลงมา โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค – 
บริโภค  มีคาเฉลี่ย  3.98 โครงการพัฒนาดานเสนทางคมนาคมขนสง  มีคาเฉลี่ย  3.96 โครงกาพัฒนาการสงเสริม
ดานการศึกษา  มีคาเฉลี่ย  3.89  โครงการอบรมดานการสงเสริมอาชีพ  มีคาเฉลี่ย  3.83  โครงการดานการปองกัน
และรักษาสุขภาพอนามัย  มีคาเฉลี่ย  3.83  โครงการรอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         
มีคาเฉลี่ย  3.77   โครงการพัฒนา ดานการเกษตร  มีคาเฉลี่ย  3.77  โครงการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กีฬาและนันทนาการ  มีคาเฉลี่ย 3.74  โครงการดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  มีคาเฉลี่ย 3.72   ตามลําดับ และ
โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  3.55  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    แผนภูมิแทงแสดงสภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนในจังหวัดขอนแกน เปนรายเขต เขตท่ี 1 – 5  มีดังนี้ 

 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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เขตท่ี  1  อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอน้ําพอง,  อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภออุบลรัตน     
         ระดับความคิดเห็นกับสภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนท่ีประสบในรอบปท่ีผานมาผลการประเมิน 

มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิท่ีแสดง  พบวา  สภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอกระนวน,  
 
 

จากแผนภูมิท่ีแสดง   พบวา  สภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนท่ี อําเภอกระนวน,   
อําเภอซําสูง, อําเภอน้ําพอง,  อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภออุบลรัตน  ท่ีพบมากท่ีสุด คือ   ปญหาดานหนี้สิน      
มีคาเฉลี่ย  4.02  รองลงมาปญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีคาเฉลี่ย 3.89  
ปญหาขาดแคลนแหลงน้ํา เพ่ือการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตวและการเกษตร มีคาเฉลี่ย  3.65   ปญหาสิ่งแวดลอม 
เชน ไมมีท่ีท้ิงขยะน้ําเนาเสีย ไมมีระบบระบายน้ํา   มีคาเฉลี่ย 3.58    ปญหาดานการวางงาน  มีคาเฉลี่ย  3.50    
ปญหาดานเสนทางคมนาคมขนสงไมสะดวก  มีคาเฉลี่ย  3.49   ปญหาปาไมถูกทําลาย มีคาเฉลี่ย 3.25  ปญหาดาน
การศึกษาและขาดแหลงเรียนรูในชุมชน  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  3.12  ตามลําดับ  และ  ปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ี
การเกษตร  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  2.64   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการในระยะ 3 ป ในพ้ืนท่ีเขต 1 
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     ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนดําเนินการพัฒนาในระยะ 3 ป  ในพ้ืนท่ี เขต 1  มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    จากแผนภูมิแทงท่ีแสดง   พบวา ประชากรในเขตพ้ืนท่ี อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอน้ําพอง,  
อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภออุบลรัตน  ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนามากท่ีสุดคือ  
โครงการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มี
คาเฉลี่ย  4.13  รองลงมา  โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  มีคาเฉลี่ย  3.98  โครงการพัฒนา
เสนทางคมนาคมขนสง  มีคาเฉลี่ย  3.96   โครงการดานการปองกันและควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย  มี
คาเฉลี่ย  3.86      โครงการสงเสริมดานศึกษา  มีคาเฉลี่ย  3.85  โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ   มีคาเฉลี่ย  3.80
โครงการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการเกษตรและปศุสัตว   มีคาเฉลี่ย  3.76  โครงการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   มีคาเฉลี่ย  3.74     โครงการดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  มีคาเฉลี่ย  
3.72    โครงการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  มีคาเฉลี่ย  3.68  ตามลําดับ และ
โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  3.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขต 2  อําเภอหนองสองหอง, อําเภอแวงใหญ, อําเภอแวงนอย, อําเภอชนบท , อําเภอเปอยนอย  
 และอําเภอโคกโพธิ์ไชย 
 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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ระดับความคิดเห็นกับสภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนท่ีประสบในรอบปท่ีผานมาผลการ
ประเมิน มีดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิท่ีแสดง พบวา สภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอหนองสองหอง,  
อําเภอแวงใหญ,   อําเภอแวงนอย,  อําเภอชนบท และอําเภอเปอยนอย  และอําเภอโคกโพธิ์ไชย  ประสบปญหามาก
ท่ีสุด คือ ปญหาหนี้สิน  มีคาเฉลี่ย  4.03  รองลงมา  ปญหาขาดแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค   มีคาเฉลี่ย  3.53  
ปญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคาเฉลี่ย 3.52 ปญหาการวางงาน มีคาเฉลี่ย 
3.49   ปญหาดานเสนทางคมนาคมขนสงไมสะดวก  มีคาเฉลี่ย  3.32  ปญหาสิ่งแวดลอม เชน  ไมมีท่ีท้ิงขยะ น้ําเนา
เสีย ไมมีระบบระบายน้ํา มีคาเฉลี่ย  3.23   ปญหาปาไมถูกทําลาย  มีคาเฉลี่ย  3.14  ปญหาดานสุขภาพอนามัย  มี
คาเฉลี่ย  3.07  ปญหาดานการศึกษาและขาดแหลงเรียนรูในชุมชน  มีคาเฉลี่ย  3.02  ตามลําดับ  และ ปญหาน้ํา
ทวมพ้ืนท่ีการเกษตร  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  2.58   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    โครงการพัฒนาท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการในระยะ 3 ปในพ้ืนท่ี เขต 2 

 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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   ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนดําเนินการพัฒนาในระยะ 3 ป  ในพ้ืนท่ี เขต 2 มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภูมิแทงท่ีแสดง   พบวา ประชากรในเขตพ้ืนท่ี อําเภอหนองสองหอง, อําเภอแวงใหญ, 
อําเภอแวงนอย, อําเภอชนบท และอําเภอเปอยนอย   และอําเภอโคกโพธิ์ไชย  ตองการใหองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกนพัฒนามากท่ีสุดคือ  โครงการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคาเฉลี่ย  4.04 รองลงมา โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง  มีคาเฉลี่ย  3.88   
โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตวและการเกษตร  มีคาเฉลี่ย  3.86  โครงดานการปองกัน 
ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย   มีคาเฉลี่ย  3.81   โครงการสงเสริมดานการศึกษา  มีคาเฉลี่ย  3.80   โครงการ
สงเสริมอาชีพ   มีคาเฉลี่ย  3.76  โครงการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ  มีคาเฉลี่ย  
3.74 โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   มีคาเฉลี่ย  3.69  โครงการพัฒนาสงเสริมและ
สนับสนุนดานการเกษตรและปศุสัตว   มีคาเฉลี่ย  3.68   โครงการดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  มีคาเฉลี่ย  
3.65  ตามลําดับ   โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  3.49    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขต 3 อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเกา, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู และอําเภอภูผามาน 
 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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          ระดับความคิดเห็นกับสภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนท่ีประสบในรอบปท่ีผานมา
ผลการประเมิน มีดังนี้ 

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  จากแผนภูมิท่ีแสดง   พบวา สภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอภูเวียง, อําเภอ
เวียงเกา, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู และอําเภอภูผามาน     ประสบปญหามากท่ีสุด คือ ปญหาหนี้สิน  มี
คาเฉลี่ย  3.99   รองลงมา  ปญหาขาดแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตวและการเกษตร มีคาเฉลี่ย  3.70   
ปญหาปาไมถูกทําลาย   มีคาเฉลี่ย  3.58  ปญหาดานเสนทางคมนาคมขนสงไมสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.45  ปญหาการ
วางงาน   มีคาเฉลี่ย  3.40  ปญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีคาเฉลี่ย  
3.32  ปญหาสิ่งแวดลอม เชนไมมีท่ีท้ิงขยะน้ําเนาเสีย ไมมีระบบระบายน้ํา  มีคาเฉลี่ย  3.29   ปญหาดานสุขภาพ
อนามัย  มีคาเฉลี่ย 3.15     ปญหาดานการศึกษาและขาดแหลงเรียนรูในชุมชน  มีคาเฉลี่ย 3.0 2 ตามลําดับ  และ 
ปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตร   มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  2.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    โครงการพัฒนาท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการในระยะ  3 ป ในพ้ืนท่ีเขต 3 
 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ดําเนินการพัฒนาในระยะ 3 ป  ในพ้ืนท่ี เขต 3 มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      จากแผนภูมิท่ีแสดง    พบวา ประชากรในเขตพ้ืนท่ี  อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเกา, อําเภอหนอง    
นาคํา,  อําเภอสีชมพู  และอําเภอภูผามาน   ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนามากท่ีสุดคือ   
โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตวและการเกษตร มีคาเฉลี่ย  3.91  รองลงมา โครงการ
สงเสริมดานการศึกษา  มีคาเฉลี่ย  3.84  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคาเฉลี่ย  3.83  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง  มีคาเฉลี่ย  3.82   
โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ  มีคาเฉลี่ย  3.71  โครงการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการเกษตรและปศุสัตว  มี
คาเฉลี่ย  3.70    โครงการดานการปองกัน ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย  มีคาเฉลี่ย  3.68  โครงการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีคาเฉลี่ย 3.64   โครงการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  3.62  โครงการดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  มีคาเฉลี่ย  3.54  ตามลําดับ        
โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  3.41   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขต  4  อําเภอบานไผ , อําเภอพล , อําเภอโนนศิลา , อําเภอบานแฮด , อําเภอมัญจาคีรี 
 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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            ระดับความคิดเห็นกับสภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนท่ีประสบในรอบปท่ีผาน
มาผลการประเมิน มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภูมิท่ีแสดง  พบวา ประชากรในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบานไผ , อําเภอพล , อําเภอโนนศิลา ,  

อําเภอบานแฮด , อําเภอมัญจาคีรี  ประสบปญหามากท่ีสุด  คือ ปญหาหนี้สิน มีคาเฉลี่ย  3.97  รองลงมา ปญหายา
เสพติด  อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  3.62   ปญหาขาดแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค - บริโภค 
เลี้ยงสัตวและเกษตร มีคาเฉลี่ย  3.58    ปญหาดานเสนทางคมนาคมขนสงไมสะดวก  มีคาเฉลี่ย  3.45   ปญหาการ
วางงาน  มีคาเฉลี่ย  3.45  ปญหาปาไมถูกทําลาย   มีคาเฉลี่ย 3.41  ปญหาสิ่งแวดลอม เชน ไมมีท่ีท้ิงขยะ น้ําเนา
เสีย ไมมีระบบระบายน้ํา  มีคาเฉลี่ย  3.40  ปญหาดานสุขภาพอนามัย  มีคาเฉลี่ย  3.28  ปญหาดานการศึกษา และ
ขาดแหลงเรียนรูในชุมชน  มีคาเฉลี่ย  3.13  ตามลําดับ  และปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตร  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  
2.82     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     โครงการพัฒนาท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการในระยะ 3 ป ในพ้ืนท่ี เขต 4 
 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 



27 
 

         ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนดําเนินการพัฒนาในระยะ 3 ป  ในพ้ืนท่ี เขต 4 มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จากแผนภูมิแทงท่ีแสดง  พบวา ประชากรในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบานไผ , อําเภอพล , อําเภอโนนศิลา, 

อําเภอบานแฮด , อําเภอมัญจาคีรี  ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนามากท่ีสุดคือ  โครงการ
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีคาเฉลี่ย  4.08
รองลงมา  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง   มีคาเฉลี่ย  3.98  โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค – 
บริโภค เลี้ยงสัตวและการเกษตร   มีคาเฉลี่ย  3.94   โครงการสงเสริมดานการศึกษา  มีคาเฉลี่ย  3.94  โครงการ
ดานการปองกัน ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย   มีคาเฉลี่ย  3.89  โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ   มีคาเฉลี่ย  
3.88   โครงการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  มีคาเฉลี่ย  3.84   โครงการอนุรกัษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีคาเฉลี่ย  3.81  โครงการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนดานการเกษตร
และปศุสัตว  มีคาเฉลี่ย  3.81  โครงการดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  มีคาเฉลี่ย  3.79  ตามลําดับและ        
โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  มีคาเฉลี่ย  3.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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เขต  5  อําเภอเมืองขอนแกน, อําเภอบานฝาง, อําเภอหนองเรือ, อําเภอมัญจาคีรี,อําเภอพระยืน  
         ระดับความคิดเห็นกับสภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนท่ีประสบในรอบปท่ีผานมา

ผลการประเมิน มีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิท่ีแสดง  พบวา ประชากรในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเมืองขอนแกน, อําเภอบานฝาง,  

อําเภอหนองเรือ, อําเภอมัญจาคีรี,  อําเภอพระยืน  ประสบปญหามากท่ีสุด  คือ ปญหาหนี้สิน  มีคาเฉลี่ย  3.94
รองลงมา  ปญหาขาดแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค - บริโภค เลี้ยงสัตวและเกษตร มีคาเฉลี่ย  3.76  ปญหาดานเสนทาง
คมนาคมขนสงไมสะดวก  มีคาเฉลี่ย 3.67    ปญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
มีคาเฉลี่ย  3.48  ปญหาปาไมถูกทําลาย  มีคาเฉลี่ย  3.46  ปญหาสิ่งแวดลอม  มีคาเฉลี่ย  3.43  ปญหาการวางงาน  
มีคาเฉลี่ย  3.33     ปญหาดานสุขภาพอนามัย  มีคาเฉลี่ย  3.13  ปญหาดานการศึกษา และขาดแหลงเรียนรูใน
ชุมชน  มีคาเฉลี่ย  3.05  ตามลําดับ และ ปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตร  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  2.63     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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    โครงการพัฒนาท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการในระยะ 3 ป ในพ้ืนท่ี เขต 5 
 

ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ดําเนินการพัฒนาในระยะ 3 ป  ในพ้ืนท่ี เขต 5  มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแทงท่ีแสดง  พบวา ประชากรในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเมืองขอนแกน, อําเภอบานฝาง,  
อําเภอหนองเรือ, อําเภอมัญจาคีรี,อําเภอพระยืน   ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนามากท่ีสุด
คือ  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีคาเฉลี่ย 
4.20   รองลงมา   โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภคเลี้ยงสัตวและการเกษตร  มีคาเฉลี่ย 4.1 7  
โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง  มีคาเฉลี่ย4.13   โครงการสงเสริมดานการศึกษา  มีคาเฉลี่ย  4.01  
โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ   มีคาเฉลี่ย 3.97  โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มี
คาเฉลี่ย  3.95  โครงการดานการปองกัน ควบคุม และรักษาสุขภาพอนามัย  มีคาเฉลี่ย  3.91  โครงการดานการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม  มีคาเฉลี่ย  3.89   โครงการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนดานการเกษตรและปศุสัตว  มี
คาเฉลี่ย  3.89  โครงการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ  มีคาเฉลี่ย  3.85  ตามลําดับ          
และโครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว   มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  3.66   
 
 
 
 
 
 
 

 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 
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 ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาท่ีประชาชนประสบในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 

ปญหา 
ระดับความคิดเห็น 

(x) Std. แปรผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ปญหาดานเสนทางคมนาคมขนสงไม
สะดวก 

23.62 22.40 38.00 10.52 5.46 3.48 1.12 มาก 

2. ปญหาขาดแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค เลี้ยงสัตว และเกษตร 

33.56 22.88 24.61 13.05 5.91 3.65 1.23 มาก 

3. ปญหาปาไมถูกทําลาย 20.80 29.21 25.03 16.38 8.58 3.37 1.22 
ปาน
กลาง 

4. ปญหาการวางงาน 15.95 30.81 37.31 12.28 3.65 3.43 1.01 มาก 

5. ปญหาน้ําทวมพื้นที่การเกษตร 9.91 15.74 25.01 25.38 23.97 2.62 1.27 
ปาน
กลาง 

6. ปญหายาเสพติด อาชญากรรมและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

26.60 26.79 28.23 13.29 5.06 3.57 1.16 มาก 

7.ปญหาสิ่งแวดลอม เชน ไมมีที่ทิ้งขยะ 
น้ําเนาเสีย ไมมีระบบระบายน้ํา 

21.36 26.13 30.17 15.15 7.19 3.39 1.18 
ปาน
กลาง 

8. ปญหาดานการศึกษา และขาดแหลง
เรียนรูในชุมชน 

10.84 22.48 38.72 18.70 9.27 3.07 1.10 
ปาน
กลาง 

9. ปญหาดานสุขภาพอนามัย 11.19 22.02 46.05 14.75 5.99 3.18 1.01 
ปาน
กลาง 

10. ปญหาหนี้สิน 37.36 34.91 19.68 5.33 2.72 3.99 0.98 มาก 

รวมเฉลี่ย 21.12 25.34 31.28 14.48 7.78 3.38 
 

ปาน
กลาง 
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ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 

โครงการพัฒนา 

ระดับความตองการ 

(x) Std. แปรผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคม
ขนสง 

35.50 33.26 24.98 4.21 2.05 3.96 0.98 มาก 

2. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว และ
เกษตร 

41.04 29.00 19.79 7.19 2.98 3.98 1.08 มาก 

3. โครงการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 25.51 37.68 27.38 7.03 2.40 3.77 0.97 มาก 

4. โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 
27.80 37.58 25.81 7.03 1.78 3.83 0.97 มาก 

5. โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด อาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

43.12 29.59 19.44 5.83 2.02 4.06 1.02 มาก 

6. โครงการดานการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 21.04 40.08 30.07 7.16 1.65 3.72 0.93 มาก 

7.โครงการสงเสริมดานการศึกษา 27.11 40.40 27.80 3.86 0.83 3.89 0.88 มาก 

8. โครงการอนุรักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 20.48 40.45 33.02 5.14 0.91 3.74 0.87 มาก 

9.โครงการดานการปองกัน ควบคุม
และรักษาสุขภาพอนามัย 23.81 41.23 29.91 4.21 0.85 3.83 0.87 มาก 

10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 18.38 34.70 33.61 9.80 3.52 3.55 1.01 มาก 

11. โครงการพัฒนา สงเสริมและ
สนับสนุนดานการเกษตรและปศุสัตว 28.63 33.69 26.42 8.87 2.40 3.77 1.03 มาก 

รวมเฉลี่ย 28.40 36.15 27.11 6.39 1.94 3.83 
 

มาก 
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สรุปปญหาท่ีพบในแตละเขต  เขต  1 – 5 ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  และโครงการท่ีตองการ ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการในระยะเวลา 3 ป  เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 
 

เขตพ้ืนท่ี ปญหาท่ีพบ ตองการพัฒนา 
เขต 1 1. ปญหาหนี้สิน 

2. ปญหายาเสพติดอาชญากรรมและความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

1. พัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหา     
     ยาเสพติด อาชญากรรม 
2. พัฒนาดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
3. พัฒนาดานเสนทางคมนาคมขนสง 

เขต 2 1. ปญหาหนี้สิน 
2. ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
3.ปญหายาเสพติดอาชญากรรมและความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1. พัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหา     
     ยาเสพติด อาชญากรรม 
2. พัฒนาดานเสนทางคมนาคมขนสง 
3. พัฒนาดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

เขต 3 1. ปญหาหนี้สิน 
2. ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
3. ปญหาปาไมถูกทําลาย 
 

1. พัฒนาดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
2. พัฒนาดานการศึกษา 
3. พัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหา     
     ยาเสพติด อาชญากรรม 

เขต 4 1. ปญหาหนี้สิน 
2. ปญหายาเสพติดอาชญากรรมและความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

1. พัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหา     
     ยาเสพติด อาชญากรรม 
2. พัฒนาดานเสนทางคมนาคมขนสง 
3. พัฒนาดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

เขต 5 1. ปญหาหนี้สิน 
2. ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
3. ปญหาเสนทางคมนาคมขนสงไมสะดวก 
 

1. พัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหา     
     ยาเสพติด อาชญากรรม 
2. พัฒนาดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค
3. พัฒนาดานเสนทางคมนาคมขนสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 



33 
 

บทท่ี  5 
 

สรุปผลการประเมิน   
 

     การสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
ประจําป พ.ศ. 2556  จํานวน  26  อําเภอ   ระหวางเดือนพฤษภาคม -  กันยายน  2558  องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกนไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว สรุปผลฯ ตามหัวขอดังนี้ 

1.  วัตถุประสงค 
2.  สรปุผล 
3.  ขอเสนอแนะ   

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือทราบปญหาและความตองการของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  
2. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการจัดระบบบริหารจัดการทองถ่ินของตนเอง 
3. เพ่ือเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน  
 

สรุปผลการประเมิน 
สถานภาพท่ัวไปของประชากร 

             การสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
รวม  26  อําเภอ  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน  3,755  พบวากลุมประชากรสวนใหญ  เปนหญิง 
2,422  คน  คิดเปนรอยละ  64.94  เปนชาย  1,333  คน  คิดเปนรอยละ  35.50  อายุอยูในชวง  51 - 60  ป  
มากท่ีสุด  1,516 คน  คิดเปนรอยละ  40.37  รองลงมาอยูในชวงอายุ  41- 50 ป  1,037 คน คิดเปนรอยละ  
27.62   ระดับการศึกษา  มากท่ีสุด ประถมศึกษา  1,706  คน  คิดเปนรอยละ   45.43  รองลงมามัธยมศึกษา 
1,664  คน  คิดเปนรอยละ  44.31 อาชีพ เกษตรกรมากท่ีสุด  2,093  คน  คิดเปนรอยละ  55.74  รองลงมา 
รับจาง  621  คน  คิดเปนรอยละ 16.54  
 

1. ระดับสภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชน  อยูในระดับ ปานกลาง คาเฉลี่ย( x ) 3.38   
โดยเรียงลําดับสภาพของปญหาจากมากไปหานอย 3  ลําดับดังนี้ 

-  ปญหาดานหนี้สิน   มีคาเฉลี่ย( x  )   3.99   
-  ปญหาดานแหลงน้ํา มีคาเฉลี่ย( x  )   3.65  
-  ปญหาดานยาเสพติด    มีคาเฉลี่ย( x  )   3.57 

2. ระดับโครงการท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการ อยูในระดับ มาก  
คาเฉลี่ย( x  ) 3.83 โดยเรียงลําดับโครงการท่ีตองการดําเนินการ จากมากไปหานอย 3  ลําดับดังนี้ 

-  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด      มีคาเฉลี่ย( x  ) 4.06     
-  โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค    มีคาเฉลี่ย( x  ) 3.98   
-  โครงการพัฒนาดานเสนทางคมนาคมขนสง     มีคาเฉลี่ย( x  )  3.96 
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ผลการวิเคราะหการติดตามประเมินผลในภาพรวม มีดังนี้ 
1.สภาพปญหาในครัวเรือนและชุมชนท่ีประสบ พบวา ในภาพรวมประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  

ประสบปญหา หนี้สินเปนอันดับหนึ่ง  และประสบปญหาเรื่องน้ํา เพ่ืออุปโภค-บริโภค อันดับรอง  น้ําเปนปจจัยหลัก 
เปนหัวใจดานการเกษตร เพราะประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนมีอาชีพหลักคือปลูกขาวและ 
นอกจากนั้น ประชาชนยังทําไร ปลูกออย มันสําปะหลัง ขาวโพด รวมท้ังปลูกยางพารา  ชาวบานตางประสบกับ
ปญหาการขาดแคลนน้ําในการทําเกษตร ซ่ึงเปนปญหาท่ีเรื้อรังมานาน จนถึงปจจุบัน ชวงฤดูฝน ๆ ตกหนักบางพ้ืนท่ี
มีลักษณะไมแนนอนในแตละป และมีแนวโนมจะรุนแรงมากข้ึน  ปญหาการขาดแคลนน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนทํา
ใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย  การปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง ผลผลิตลดลง ทําใหขาดรายได ตองรับมือกับ
ปญหาหนี้สินตามมา  รายไดในครัวเรือนลดลงหนี้สินเพ่ิมความยากจนตามมา   ตนทุนคาครองชีพของคนในชุมชน
สูงข้ึน ทําใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคการเกษตรสูง คนรุนใหมทําการเกษตรนอยลงมีการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนท่ีเกษตรเปนชุมชน เปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  การดําเนินชีวิตในครัวเรือนของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวน
ไปกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน คาครองชีพของคนในชุมชนสูงข้ึน  ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจาก  ปญหาการขาดแคลน
น้ํา ประชาชนไมมีสถานท่ีเก็บกักน้ําไว ปาไมถูกทําลายก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดความแหงแลง  จะตองมีการ
บริหารจัดการน้ําใหดี ถึงจะแกไขปญหานี้ได 
    จากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน จะไดนําความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ มาเปนขอมูลประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกน ดังนี้ 
    ในปงบประมาณท่ีผานมา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดนําขอเสนอแนะ ความตองการของ
ประชาชนท่ีไดจากการสํารวจฯ  นํามาประกอบการวางแผน  ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนมีความตองการ 
แกไขปญหาเรื่องหนี้สินในครัวเรือน อันดับแรก  จัดหาแหลงน้ําไวอุปโภค-บริโภค และแกไขปญหาดานเสนทาง
คมนาคม  ไดนําขอเสนอบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปเปนแผนงาน/โครงการ และนํามาจัดทําเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558  เปนโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรและกลุมแมบาน
หมูบาน ตําบล อําเภอ ทุกอําเภอในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  และจัดหาแหลงน้ําใหกับเกษตรกร เชนขุดลอกลํา
หวย  ชุดขยายหนอง คลอง บึง และขุดสระน้ําในไรนาใหกับเกษตรกร เพ่ือแกไขความเดือดรอนตามความตองการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
    การพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดนําขอเสนอแนะของ
ประชาชนเพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาฯ  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกน  ตามขอเสนอแนะจึงไดนํามาจัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558  ประกอบดวย
โครงการกอสรางถนนลาดยางฯ  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กอสรางถนนหินคลุก  กอสรางถนนลูกรัง และยัง
ไดตั้งงบประมาณปรับปรุงซอมแซมถนนหลายสาย ฯลฯ ข้ึนอยูกับความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 

2. โครงการพัฒนาท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดจังหวัดขอนแกนดําเนินการคือ ตองการให 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนา ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน เปนอันดับแรก ท้ังนี้  
สอดคลองกับสภาพปญหาท่ีประชาชนประสบในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน อาจเปนเพราะวาประชาชนมีความเครียดจาก
ผลผลิตดานการเกษตรตกต่ํา รายไดไมพอกับรายจาย ทําใหมีหนี้สินเกิดข้ึนในครัวเรือน เกิดจากสภาวะดานเศรษฐกิจ
ตกต่ําคาครองชีพสูง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล  ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนาดานการอบรม
สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน อาจเปนเพราะวาเกษตรกร ประชาชน บุคคลท่ัวไป  ตองการมีรายไดเสริมหลังจาก
การเก็บเก่ียวพืชผลทางเกษตร เพ่ือใหเกิดอาชีพเสริมเพ่ิมรายได  เปนการลดปญหาหนี้สินของเกษตรกร ไดอีกทาง
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หนึ่ง  และ  ทําใหเกิดเปนชุมชนเข็มแข็งข้ึน  และรวมกันพัฒนาปลุกจิตสํานึกใหกับเยาวชน ประชาชน บุคคลท่ัวไป 
รวมกันอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการรวมกัน กับทุกสวนราชการ เพ่ือความ
เขมแข็งของชุมชนและใหเห็นเปนรูปธรรม ธรรมชาติ ความอุดมสมบรูณจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 

3. การมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน นอกเหนือจากประเด็นคําถามท่ีกําหนด  ดังนี้ 
              3.1 จัดหาสถานท่ีเก็บกักน้ํา  ขุดลอกลําหวย  เพ่ือแกไข  ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนทุก
อําเภอในเขตจังหวัดขอนแกน 
              3.2 โครงการกอสรางถนนสูแหลงเกษตร อําเภอเวียงเกา, อําเภอแวงนอย, อําเภอบานไผ 

    3.3 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหกับชาวบานเปนอาชีพเสริม อําเภอเมือง, อําเภอเวียงเกา, อําเภอ     
น้ําพอง, อําเภอหนองสองหอง, อําเภอสีชมพู,  อําเภอมัญจาคีรี, อําเภอชนบท 

   3.4 โครงการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน ทุกอําเภอใน   เขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
             3.5 โครงการกอสรางสถานท่ีออกกําลังกาย เลนกีฬาในชุมชน อําเภอภูเวียง, อําเภอเมือง, อําเภอบานไผ,  
อําเภอหนองสองหอง, อําเภอน้ําพอง 
             3.6 โครงการพัฒนากอสรางศูนยเรียนรูประจําหมูบานใหเปนท่ีรูจัก อําเภอหนองสองหอง, อําเภอ    
มัญจาคีรี, อําเภอเวียงเกา 

  3.7 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของอําเภอภูเวียง, เวียงเกา เพ่ือตอนรับประชาคมอาเชี่ยน 
  3.8 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ อําเภอเวียงเกา, อําเภอหนองสองหอง, อําเภอแวงนอย 
  3.9 โครงการขยายเขตไฟฟาสูแหลงเกษตร อําเภอเมือง, อําเภอบานไผ,อําเภอเวียงเกา, อําเภอแวงนอย 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 
   1.  ผลจากการสํารวจความคิดเห็น ของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน   เปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ดําเนินการสํารวจเพ่ือรับทราบปญหา และความตองการพัฒนา จากประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกน เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในการแกไข 
ปญหาใหกับประชาชนในแตละพ้ืนท่ี  โดยนําขอมูลไปจัดตั้งงบประมาณ  บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
เห็นควรแจงประสานไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแกน รวมท้ังตัวแทนของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนแตละเขต   (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน) เพ่ือนําขอมูลท่ีได
ไปพัฒนาและสงเสริมความรูความเขาใจใหประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในครั้งตอไป 
       องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  ดําเนินการผานมาสัก 1-2 ป โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในหลายๆ ดาน เพ่ือ
จะไดรับทราบปญหา  การวิเคราะห   การวางแนวทางแกปญหา   การปฏิบัติงานเพ่ือ นําไปแกไขปญหา  อันจะ
กอใหเกิดประโยชนตอการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตอไป 
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6.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
7.  นางสาวนงลักษณ  รัตนจันทร           รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
8.  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ              รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
       ประวัติการศึกษา 

 1. นายอดุลย   คามดิษฐ         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน          ประธานกรรมการ 
 2. นายเดชคํารณ  สิงคลีบุตร    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน          กรรมการ 
 3. นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน      กรรมการ 

4. นายบรรเลง  ศรีภา         ผูแทนประชาคมทองถ่ิน        กรรมการ  
      5. นายบุญมา  นามวงษา         ผูแทนประชาคมทองถ่ิน        กรรมการ  
         3. ทองถ่ินจังหวัดขอนแกน                      กรรมการ 

4. โยธาธิการและผังเมือง                      กรรมการ 
5. นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน       กรรมการ 

              -ปริญญาโท   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
6. รองศาสตราจารย วิไลวัจส  กฤษณะภูติ  ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ  
     -ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     -ปริญญาตรี  สาขาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
     -ปริญญาโท  สาขาสังคมวิทยามหาบัณฑิต(สังคมสงเคราะห) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

         7. นายประยุทธ  ชาญนุวงศ               ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
                 -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                 -ปริญญาตรี   สาขาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 7. นายเพ็ชร    มูลปอม      ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ               กรรมการ 
      -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
      -ปริญญาโท   ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตรการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช                    
                       วิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 

คณะทํางาน 
1. นายประเสริฐ  ชมนาวัง  นักบริหารงานนโยบายและแผน 7                            คณะทํางาน  

               -ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต      วิทยาลัยครูเลย 
               -ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยขอนแกน 
           2. นางนวลมณี เหลากุนทา  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว                   คณะทํางาน  
               -ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
               -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
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           3. นางพวงเพชร  เมืองสนธิ์         นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว                        คณะทํางาน  
     -ปริญญาโท    สาธารณสุขศาสตร        มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
           4. นายอภิเดช สุระมณี  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5      คณะทํางาน  
                -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
            -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
 5. นางรุงฤทัย   ดํารงชัย  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอร       คณะทํางาน  

        -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ   สาขาการจัดการท่ัวไป(คอมพิวเตอรธุรกิจ)   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 
               รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2558 


	บทที่
	โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


