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  คาํนํา 
   

  เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 28 
และ ขอ้ 29 และตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจดัทาํและแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ขององคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซ่ึงเป็นแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ี
ดาํเนินการจริงมีโครงการทั้งส้ิน   589   โครงการ  
  ในการน้ี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น  ไดก้าํหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
2555  เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการท่ีนาํไปปฏิบติั   ว่าเป็นไปตามแนวทาง
นโยบายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวต้ามยุทธศาสตร์ต่างๆ   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด  
ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ประเมินผลท่ีได้ สามารถนําไปเป็นขอ้มูลและแนวทางในการพฒันาแผนงาน/
โครงการ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  และเป็นเคร่ืองมือสาํหรับผูบ้ริหารขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อท่ีจะนาํไปใชใ้นการบริหารงานในองคก์รใหเ้กิดประโยชน์
อยา่งสูงสุด     มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยส่วนรวมต่อไป 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

หลกัการและเหตุผล 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550 มาตรา 283  กาํหนดให้ ทอ้งถ่ินมีอาํนาจหน้าท่ี
โดยทัว่ไปในการดูแลและจดัทาํบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน มีความเป็นอิสระในการ
กาํหนดนโยบาย การบริหาร การจดับริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลงั มีอาํนาจหนา้ท่ีของ
ตนโดยเฉพาะ โดยตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัการพฒันาจงัหวดัและประเทศโดยส่วนรวม พระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   พ.ศ. 2542  ซ่ึงคณะกรรมการการ
กระจายอาํนาจไดก้าํหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพสามารถดาํเนินการได ้รับการถ่ายโอนภารกิจโดยกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใหท้อ้งถ่ินดาํเนินการ  คือ  
1.หนา้ท่ีท่ีตอ้งทาํ  2. หนา้ท่ีเลือกทาํโดยอิสระ   

            ภารกิจท่ีถ่ายโอนให้ทอ้งถ่ินตาม พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีทาํงานใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด  และเป็นองคก์รท่ีมี
ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการพฒันาในทุกดา้นตาม ท่ีไดรั้บมอบหมายจากส่วนราชการท่ีถ่ายโอนมาให้กบัทอ้งถ่ิน  
ซ่ึงเป็นรากฐานการพฒันาในระดบัประเทศ  ทั้งน้ี เพราะว่าการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละ
พื้นท่ีนั้น  จะตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานดา้นต่างๆ ใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็วมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ  ถือไดว้่าเป็นกลไกท่ีสําคญัในการบริหารงานของภาครัฐ    ในการท่ีจะ
ดาํเนินการพฒันาให้ประเทศมุ่งสู่ความสําเร็จไดต้ามยุทธศาสตร์ของชาติในดา้นต่าง ๆ    ท่ีกาํหนดแนวทางและ
เป้าหมายไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติทุกสมยั   

           ทั้งน้ีในการปฏิบติังานหรือดาํเนินโครงการต่าง ๆ  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามอาํนาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายและยุทธศาสตร์ท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้นั้น  จะเกิดผลสาํเร็จและมีประสิทธิภาพหรือมีความคุม้ค่า
อยา่งแทจ้ริงนั้น  ผูท่ี้จะใหค้าํตอบไดดี้ท่ีสุดคือ ประชาชนนั้นเอง  ซ่ึงเป็นวิธีการอยา่งหน่ึงท่ีจะทาํใหท้ราบว่า  ทอ้งถ่ิน
ประสบความสาํเร็จหรือไม่  จะตอ้งดาํเนินการติดตามและประเมินผล  ฉะนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงไดก้าํหนดให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งใหมี้การตรวจติดตามและประเมินผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ย
การจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
หลงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดาํเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 
  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  จึงไดท้าํการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ภายใตแ้ผนดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น  ดาํเนินการติดตามและประเมินผลเฉพาะโครงการท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จตามกรอบและแนวทางท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันากาํหนด เท่านั้น    โดยใชเ้กณฑค์วามพึงพอใจของผูรั้บการบริการ
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ในการตรวจติดตามและประเมินผล    จากแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของการพฒันา
โครงการต่าง ๆ ทั้ง  5 ยทุธศาสตร์   คือ  1.  การพฒันาคน สังคมและการศึกษาใหมี้คุณภาพ   2.การพฒันาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่    3 .การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  และเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน   4 .  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  5. การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี  ซ่ึงไดก้าํหนดและประกาศในแผนพฒันา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นเรียบร้อยแลว้    โดยวิธีการนาํแบบสอบถามใหค้ณะกรรมการ  คณะทาํงานและ
ผูช่้วยเก็บแบบสอบถาม ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายตอบ  แลว้เก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนเพื่อนาํมาวิเคราะห์ประมวลผล    ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ประมวลผลแผนพฒันา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภา
ทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  ประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบ
โดยทัว่กนัและเปิดเผย  ไม่นอ้ยกวา่  30 วนั  โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญัในการติดตามและประเมินผล ดงัต่อไปน้ี 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อตอ้งการทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานของโครงการท่ีพฒันาตามยทุธศาสตร์

ดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น   
2. เพื่อตอ้งการทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการ โดยการตอบแบบสอบถามและ

แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นโดยอิสระ 
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการพฒันาในแต่ละยทุธศาสตร์ วา่เป็นไปตามแผน วตัถุประสงค ์ท่ีกาํหนดไว้

หรือไม่ 
 

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
      ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการเฉพาะโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ ง 5 

ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตามแผนการดาํเนินงาน  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น   และเป็นโครงการท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จ 
โดยการแบ่งขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเป็น  4  ลกัษณะ คือ 

      1. ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ประชาชนผูรั้บบริการหรือไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั   ทั้ง  5  ยทุธศาสตร์การพฒันา 

      2.  ขอบเขตการพฒันา โดยครอบคลุมทั้ง  5  ยทุธศาสตร์การพฒันา โดยการสุ่มตวัอยา่งโครงการแต่ละ
ยทุธศาสตร์ท่ีไดรั้บการคดัเลือก ยทุธศาสตร์ละ  2  โครงการ ต่อ  1  อาํเภอ 

      3. ขอบเขตเชิงพื้นท่ี  โดยครอบคลุม  ทุกพื้นท่ีทั้งหมด  จาํนวน   26   อาํเภอ ในเขตจงัหวดัขอนแก่น ท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพื่อใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

     4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  ไดติ้ดตามและประเมินผล   โครงการท่ีเร่ิมดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  30  ตุลาคม 
2554 – 30  กนัยายน  2555  เท่านั้น 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

     1.  ทาํใหท้ราบผลการดาํเนินงานตามโครงการและการใชจ่้ายงบประมาณ ว่าเป็นไปดว้ยความประหยดั
และคุม้ค่าหรือไม่ 

     2.  ทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  สามารถปรับกลยทุธ์ในการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประชาชนตามยทุธ์ศาสตร์ท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

     3.  ผลการติดตามและประเมินผลจะได้ขอ้มูลสารสนเทศให้ผูบ้ริหารนําไปใช้ในการกาํหนดหรือ
ปรับปรุงหรือตดัสินใจในการท่ีจะดาํเนินการพฒันาตามยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน
ต่อไป 

 

 ศัพท์เฉพาะ 
     1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล    

กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพทัยา ในการศึกษาน้ี หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
     2. โครงการตามขอ้บญัญติั  หมายถึง  โครงการท่ีผ่านคณะกรรมการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่นพิจารณา  และผา่นสภาทอ้งถ่ินแลว้พร้อมไดป้ระกาศเป็นขอ้บญัญติัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 น้ีเท่านั้น 

     3. การมีส่วนร่วม  หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชากรในการบริหารจดัการโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ตั้งแต่การเสนอโครงการ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการ การประชาสัมพนัธ์โครงการ 
การแสดงความคิดเห็น การประเมินผลโครงการ 

     4. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ ตามทศันคติ   ความคิดเห็น  ความรู้สึกนึกคิดของ
ประชากรท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีทาํการประเมินผลน้ี   

    5. ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ หมายถึง ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ท่ีนาํมาประมวลผลน้ี เท่านั้น 

    6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  หมายถึง  ยุทธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น (พ.ศ. 
2555 – 2559) 

    7.  แผนพฒันา  หมายถึง  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557)  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
ท่ีประกาศใชแ้ลว้ เท่านั้น 

    8. แผนการดาํเนินงาน หมายถึง แผนการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีดาํเนินการจริงในเขตจงัหวดั
ขอนแก่น เท่านั้น 

     9. การติดตามและประเมินผล  การติดตาม  จะทาํให้เราทราบว่าขณะน้ีได้มีการปฏิบัติตามแผน
ยทุธศาสตร์ หรือแผนพฒันาสามปี ถึงระยะใดแลว้ ซ่ึงการติดตามโครงการจะดาํเนินการเป็นรายไตรมาสทุก 3 เดือน 
ตามแผนดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555   ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ส่วนการประเมินผล  
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หมายถึง การประเมินผลโครงการตามแผนการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ.2555  เฉพาะโครงการท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จ 
ว่าผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีระดบัความพึงพอใจอยา่งไร และมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลอย่างไร  ตามแนวทางวิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น กาํหนดข้ึนเท่านั้น 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดศึ้กษาจาก
เอกสาร  ตาํรา  กฎหมาย  พระราชบญัญติั  ขอ้บงัคบั  ขอ้กาํหนด  ระเบียบการบริหารราชการแนวคิด ทฤษฎี ท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงมีเน้ือหาท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

1.  บริบทของจังหวดัขอนแก่น 
2.  แนวคดิเกีย่วกบัองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

2.1  ประวติัและความเป็นมาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
2.2  โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
2.3  อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
2.4  โครงสร้างและอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
2.5  การคลงั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

3.  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาตามแผนพฒันาจังหวดัขอนแก่น 
3.1  วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
3.2  ประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา    
3.3  ประเดน็หลกัการพฒันาจากนโยบายนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

4.  การจัดทาํแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
5.1  ความหมายและความสาํคญัของการวางแผน 
5.2  ลกัษณะของแผนสามปี 
5.3  ประโยชน์ของแผนพฒันาสามปี 
5.4  การนาํแผนไปสู่การปฏิบติั การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
5.5  การติดตามประเมินผล 
5.6  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 

         5.7  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
  5.8  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผล 
       5. เอกสารรายงานทีเ่กีย่วข้อง 
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บริบทของจังหวดัขอนแก่น (ท่ีมา : แผนพฒันา 3 ปี ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น) 
พระราชบญัญติั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 หมวด 1 มาตรา 8 กาํหนดใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยกาํหนดเขตรับผดิชอบขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัไดแ้ก่เขตจงัหวดั   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาด
ใหญ่แห่งหน่ึงในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีเขตพื้นท่ีรับผดิชอบทั้งเขตจงัหวดัขอนแก่น โดยจงัหวดัขอนแก่นเป็น
จงัหวดัท่ีตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางของภูมิภาค  และอยูก่ลางกลุ่มความร่วมมือของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้ า
โขง (The Greater Makong Subregion Cooperation : GMSC) ประกอบดว้ยประเทศไทย สปป.ลาว กมัพชูา 
พม่า เวียดนาม และมณฑลยนูานของจีน และยงัเป็นจุดตดัของทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 ท่ีเช่ือมระหว่างทิศ
เหนือและทิศใต ้(Eastern Sea Board : ESB) และทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 ท่ีเช่ือมระหว่างทิศตะวนัออก
และตะวนัตก (East – West Economic Corridor) จึงทาํใหข้อนแก่นเป็นเมืองศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งใน
ภูมิภาคและประตูสู่อินโดจีน นอกจากน้ีแลว้ ขอนแก่นยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางการพฒันาของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในหลาย ๆ ดา้น อาทิ ดา้นการศึกษา การสาธารณสุข การบริการ การเงินการธนาคาร และ
การประชุมสมัมนา เป็นตน้ ซ่ึงสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญัของจงัหวดัขอนแก่น พอสรุปไดด้งัน้ี 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 1. ลกัษณะทัว่ไป 
  1.1 ทีต่ั้ง 

จงัหวดัขอนแก่นตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  อยูสู่งกวา่ระดบั 
นํ้าทะเลปานกลางระหวา่ง 100-200  เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร  ตามเสน้ทางหลวงแผน่ดิน 
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 445  กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย  450  กิโลเมตร มีพื้นท่ี 
10,885.99  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  6,803,744  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อจงัหวดัต่างๆ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัเลย และจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดับุรีรัมย ์
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดักาฬสินธ์ุ และจงัหวดัมหาสารคาม 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

1.2 สภาพภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 บริเวณ คอื 
1) บริเวณทีสู่งทางตะวนัตก ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นพื้นท่ีภูเขาในเทือกเขาดงพญาเยน็ 

บางส่วนเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนถึงลอนเลก็ สภาพภูมิประเทศแบบน้ีครอบคลุมบริเวณอาํเภอสีชมพ ู
                           2) บริเวณทีร่าบสูงตอนกลาง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน มีทั้งดอนสลบัท่ีนา 
บางส่วนเป็นเนินเขาเต้ียๆ สภาพภูมิประเทศแบบน้ีครอบคลุมบริเวณอาํเภอกระนวนตอนกลาง และบริเวณ
ตะวนัออกของอาํเภอเขาสวนกวาง อาํเภอนํ้าพอง และพื้นท่ีทางทิศเหนือของอาํเภอเมือง 

3) บริเวณแอ่งโคราช ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน มีทั้งดอนสนบัท่ีนา และบางส่วน
เป็นท่ีราบลุ่ม บางส่วนเป็นพื้นท่ีสูง บริเวณน้ีบางส่วนอยูใ่นลุ่มนํ้าชีครอบคลุมบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างของ
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อาํเภอเมือง มญัจาคีรี ตอนล่างของอาํเภอบา้นฝาง และครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอพระยนื บา้นไผ ่ชนบท แวงใหญ่ 
แวงนอ้ย หนองสองหอ้ง เปือยนอ้ย และพล  

 

 1.3  ประชากร 
  ขอ้มูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554)จงัหวดัขอนแก่น มี
ประชากร จาํนวน  1,766,066  แยกเป็นชาย  875,013  คน  หญิง 891,053  คน ความหนาแน่นประชากรเฉล่ีย 
1:162 (ตารางกิโลเมตร/คน)  อาํเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุดคือ อาํเภอเมืองขอนแก่น 387,663  คน  อาํเภอท่ีมี
ประชากรหนานอ้ยท่ีสุดคือ อาํเภอเปือยนอ้ย มีจาํนวน  19,809  คน   
 

2. สังคมและการปกครอง 
 2.1 การปกครอง  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534  กาํหนดใหมี้การจดั
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน โดยจงัหวดัขอนแก่น มีส่วนราชการตาม 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 2534  ดงัน้ี 
      1)  ราชการส่วนภูมิภาค 

      -ส่วนราชการส่วนภูมิภาค  33  ส่วนราชการ  
      -การปกครองแบ่งออกเป็นอาํเภอ   26  อาํเภอ  198  ตาํบล  2,331  หมู่บา้น  
389  ชุมชน  จาํนวนครัวเรือน   534,715  ครัวเรือน  
 (ท่ีมา :  ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัขอนแก่น ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2553) 

                  2)  ราชการส่วนท้องถ่ิน   มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  รวม  225  แห่ง  แยกเป็น 
- องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1            แห่ง 
- เทศบาลนคร                 1            แห่ง (เทศบาลนครขอนแก่น) 
- เทศบาลเมือง             4            แห่ง 

                    (เทศบาลเมืองเมืองพล, เทศบาลเมืองชุมแพ, เทศบาลเมืองบา้นไผ ่และเทศบาลเมืองกระนวน) 
- เทศบาลตาํบล                         62   แห่ง 
- องคก์ารบริหารส่วนตาํบล     157   แห่ง  

                 3) ราชการส่วนกลางและรัฐวสิาหกจิ   208   หน่วยงาน 
    (ท่ีมา :  สาํนกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่น  2554) 
 

 2.2 การศึกษา 
                             ในปีการศึกษา  2555  จงัหวดัขอนแก่นมีสถานศึกษาของภาครัฐในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแก่นเขต  1 – 5    รวม  1,020   แห่ง  นกัเรียนรวม   147,211   คน และมีครูรวมทั้งส้ิน  จาํนวน   
8,994   คน  ดงัแสดงตามตารางท่ี  1  
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  ตารางที ่ 1   แสดงจาํนวนนกัเรียนและครู ของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังาน 
         เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต  1 – 5  ปีการศึกษา  2555 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
จํานวน 
โรงเรียน 

จํานวน 
นักเรียน 

 
จํานวนครู 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต  1 172 28,075 1,796 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต  2 206 24,985 1,787 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต  3 200 21,046 1,496 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต  4 182 25,626 1,804 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต  5 260 47,479 2,111 

รวม  5  เขต 1,020 147,211 8,994 
  ท่ีมา :  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 – 5 
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   สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น(ขอ้มูล ณ วนัท่ี  10  มิถุนายน  
2555) มีสถานศึกษาท่ีถ่ายโอนมาสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  รวม 19  แห่ง ขา้ราชการครู  รวม 
499 คน และนกัเรียน  รวม  11,390  คน 
 ตารางที ่ 2  แสดงจาํนวนครูและนกัเรียนของโรงเรียนท่ีถ่ายโอนมายงัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น 
   

ช่ือโรงเรียน 
ปีทีถ่่ายโอนมา
สังกดั อบจ.
ขอนแก่น 

ก่อนถ่ายโอน(คน) หลงัถ่ายโอน(คน) 

จํานวน
ครู 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวนครู 
จํานวน
นักเรียน 

1. บา้นหนองเส้ียว อ.พล ถ่ายโอนปี 2549 2 67 5 360 
2. เมืองพลพิทยาคม อ.พล “ 93 3,065 143 3,245 
3. บา้นคูขาด(สถิตอุปถมัภ)์ อ.พล “ 10 256 17 376 
4. ศรีเสมาวิทยาเสริม อ.บา้นฝาง ถ่ายโอนปี 2550 12 288 16 470 
5. พิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง “ 21 422 25 505 
6.พระธาตุขามแก่นพิทยาลยัอ.นํ้าพอง “ 9 167 13 160 
7.  หนองโนประชาสรรค ์อ.กระนวน “ 19 374 17 462 
8.  พวูดัพิทยาคม อ.อุบลรัตน์ “ 11 248 14 147 
9.  ซาํสูงพิทยาคม อ.ซาํสูง “ 23 636 32 583 
10. โคกสูงประชาสรรพ ์อ.นํ้าพอง “  6 264    12  126 
11. สีชมพศึูกษา อ.สีชมพ ู “ 47 2,074 55 1,712 
12. มธัยมหนองเขียด อ.ชุมแพ “ 5 259 14 251 
13.  โนนหนัวิทยายน อ.ชุมแพ “ 39 941 36 1,120 
14.  แท่นศิลาทิพยศึ์กษา อ.ชนบท “ 12 225 11 192 
15.  พระยนืวิทยาคาร อ.พระยนื “ 25 445 26 471 
16.  เปรมติณสูลานนท ์อ.นํ้าพอง “ 22 503 21 273 
17.  นาง้ิววิทยาสรรค ์อ.เขาสวนกวาง “ 15 392 17 494 
18.ซบัสมบูรณ์พิทยาลยั อ.โคกโพธ์ิไชย “ 10 293 10 254 
19. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม  อ.ซาํสูง “ 21 300 15 189 

รวม  402 11,219 499 11,390 
   ท่ีมา :  กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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2.3 ศาสนา 
      สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา ท่ีตั้งในจงัหวดัขอนแก่น รวม 1,312  แห่ง ประกอบดว้ย วดั 

1,276  แห่ง โบสถค์ริสต ์58   แห่ง และมสัยิด 7  แห่ง  และสุเหร่า  2  แห่ง  โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรม-บาลี 26  แห่ง  มหาวิทยาลยัสงฆ ์ 2  แห่ง (ท่ีมา : สาํนกัพระพทุธศาสนาจงัหวดัขอนแก่น 2554) 

      การดําเนินงานในด้านการส่งเสริม และอนุรักษ์ว ัฒนธรรม ได้จัดให้มีศูนย์การศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย  ์ จาํนวน  138  แห่ง  โครงการวฒันธรรมไทยสายในชุมชน  45  แห่ง  แหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  12  แห่ง  ศูนยเ์ฝ้าระวงัทางวฒันธรรม  79  แห่ง  ศูนยว์ฒันธรรมในสถานศึกษา  26  
แห่ง  สภาวฒันธรรมตาํบล  199  แห่ง  สภาวฒันธรรมหมู่บา้น  2,337  แห่ง  (ท่ีมา : สํานักงานวฒันธรรม
จงัหวดัขอนแก่น 2554) 

 2.4 การสาธารณสุข   
                         สถานบริการสาธารณสุข ประกอบดว้ยโรงพยาบาล   32  แห่ง  เป็นโรงพยาบาลสงักดั
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  23  แห่ง  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2  แห่ง  กระทรวงกลาโหม  1  แห่ง  กรม
อนามยั   1  แห่ง  กรมสุขภาพจิต  1  แห่ง  กรมการแพทย ์ 1  แห่ง  เอกชน  3  แห่ง  และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาํตาํบล  248 แห่ง บุคลากรทางการแพทย ์ไดแ้ก่  แพทย ์ 888  คน(อตัราส่วนต่อคนไข ้1 : 1,985)
ทนัตแพทย ์ 209  คน (อตัราส่วนต่อคนไข ้ 1 : 8,432)  เภสชักร  288  คน  (อตัราส่วนต่อคนไข ้ 1 : 7,729) และ
พยาบาล  3,489  คน (อตัราส่วนต่อคนไข ้ 1 : 505)  (ท่ีมา : สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 2554) 
                 (1) สถานบริการ สงักดักระทรวงสาธารณสุข มีดงัน้ี 
  -โรงพยาบาลขอนแก่น(รพศ.)         ขนาด  867  เตียง  จาํนวน 1 แห่ง 
  -โรงพยาบาลสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น(รพท.)               ขนาด  250  เตียง  จาํนวน 1 แห่ง 
                -โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120  เตียง  1  แห่ง,  ขนาด  90    เตียง  2  แห่ง,  

      ขนาด 60  เตียง 5 แห่ง, ขนาด  30  เตียง  12  แห่ง    
    -โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น            ขนาด  815 เตียง  จาํนวน 1 แห่ง 
    -สถานีอนามยั          จาํนวน  248  แห่ง 
 -ศูนยอ์นามยัท่ี 6 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)             ขนาด   60  เตียง จาํนวน  1  แห่ง 
 -ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัขอนแก่น      ขนาด 140  เตียง จาํนวน  1  แห่ง 
 -ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6(โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์) ขนาด 372 เตียง  1  แห่ง  
(2) หน่วยงานในสงักดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 
               - สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ                            26  แห่ง 
(3) สถานบริการสาธารณสุข สงักดักระทรวงอ่ืน ไดแ้ก่ 
       -โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ขนาด  1,220  เตียง  1  แห่ง 
        (เปิกตึใหม่ปี 2550  จาํนวน  400  เตียง) 
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     -ศูนยห์วัใจสิริกิต์ิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขนาด  200 เตียง  1  แห่ง 
     -โรงพยาบาลค่ายศรีพชัรินทร์  จงัหวดัขอนแก่น                              ขนาด    30  เตียง  1  แห่ง 
     -ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล                                         5  แห่ง 
(4)  ศูนยว์ิชาการอ่ืนๆ  สงักดักระทรวงสาธารณสุข  ไดแ้ก่ 
      -วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 -วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัขอนแก่ 
 -สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 
 -ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์ขอนแก่น 
 -ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 -ศูนยว์ิศวกรรมการแพทยท่ี์ 2 ขอนแก่น 
(5) สถานบริการสาธารณสุขเอกชน ประกอบดว้ย 
 -โรงพยาบาลเอกชน  จาํนวน  3  แห่ง  ไดแ้ก่ 
                   - โรงพยาบาลขอนแก่นราม       ขนาด  100  เตียง 
  - โรงพยาบาลราชพฤกษ ์  ขนาด   50   เตียง 
  - โรงพยาบาลเวชประสิทธ์ิ ขนาด    50  เตียง 
 -คลินิกเวชกรรม      จาํนวน  243  แห่ง 
 -คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง    จาํนวน    42  แห่ง 
 -คลินิกทนัตกรรม     จาํนวน    54  แห่ง 
 -คลินิกทนัตกรรมเฉพาะทาง    จาํนวน      1  แห่ง 
 -คลินิกเทคนิคการแพทย ์     จาํนวน    10  แห่ง 
 -คลินิกกายภาพบาํบดั     จาํนวน      3   แห่ง 
 -คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ ์   จาํนวน   154  แห่ง 
 -คลินิกการแพทยแ์ผนไทย    จาํนวน     11  แห่ง 
 -ร้านขายยาแผนปัจจุบนั     จาํนวน  245  แห่ง 
 -ร้านขายยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จ   จาํนวน    69  แห่ง 
 -ร้านขายยาแผนโบราณ     จาํนวน    54  แห่ง 

                 3.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  3.1  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 1)  ทรัพยากรป่าไม้  พื้นท่ีป่าไมใ้นเขตจงัหวดัขอนแก่น ประกอบดว้ย 

 1. ป่าสงวนแห่งชาติ   จาํนวน 22  ป่า ครอบคลุมพื้นท่ี  1,697,052 ไร่  
 2. ป่าอนุรักษ ์ ประกอบดว้ยอุทยานแห่งชาติ  จาํนวน  4  แห่ง พื้นท่ีรวม 477,589  ไร่ และ

วนอุทยาน  จาํนวน  2  แห่ง พื้นท่ีรวม  6,200  ไร่ รวมพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ 483,785  ไร่  
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                             สภาพปัญหา 

 ปัญหาป่าเส่ือมโทรม มีสาเหตุมาจาก กลุ่มนายทุนว่าจา้งราษฎรตดัไมเ้พื่อการแปรรูป ราษฎร
บุกรุกลกัลอบตดัไม ้การแผว้ถางป่าเป็นพื้นท่ีทาํกิน การทาํถนนและแหล่งนํ้ า ไฟป่า ขาดแคลนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชส้าํหรับเจา้หนา้ท่ีรักษาป่า ราษฎรขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษฟ้ื์นฟทูรัพยากรป่าไม ้โดยมีความรุนแรง
มากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี ดงัน้ี 

- เขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีพบปัญหารุนแรง ไดแ้ก่ ป่าสงวนแห่งชาติดงลาน และดงซาํ 
- เขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีพบปัญหาไม่รุนแรง ไดแ้ก่ ป่าสงวนแห่งชาติภูเวียง ภูระงาํ  

โสกแต ้เขาสวนกวาง โคกหลวง ภูเมง็ เป็นตน้ 
- เขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีพบปัญหานอ้ย ไดแ้ก่ ป่าสงวนแห่งชาติโนนนํ้าแบ่ง หนอง 

อ่าง กดุนํ้าใส สาวะถี หวัฝาย หนองนกเขียน เป็นตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากป่าเหล่านํ้าเป็นป่าขนาดเลก็ และไดมี้การส่ง
มอบพื้นท่ีใหส้าํนกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) แลว้ 

  2)  ทรัพยากรดิน   
  พื้นท่ีในจงัหวดัขอนแก่น  จาํนวน 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ลา้นไร่ 
จะแบ่งเป็นพื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีเกษตร พื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่า พื้นท่ีเมือง และพ้ืนท่ีแหล่งนํ้า 
                           สภาพปัญหา 
 ปัญหาดา้นทรัพยากรดิน จดัแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ปัญหาอนัเกิดจากลกัษณะทางธรณีวิทยา
ของพื้นท่ี ปัญหาอนัเกิดจากการกระทาํของมนุษยห์รือการทาํการเกษตร และปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน 
ดงัน้ี 
 1. ปัญหาอันเกิดจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพืน้ที่ ไดแ้ก่ สภาพดินทราย ดินเคม็ และดิน
ต้ืนปนกรวด เป็นดินท่ีขาดอินทรียวตัถุ มีความสมบูรณ์ตํ่า คิดเป็นร้อยละ 15.80 ของพ้ืนท่ี  ดินเคม็คิดเป็นร้อย
ละ  8.30  โดยพื้นท่ีท่ีมีผลกระทบพบมากในเขตอาํเภอพระยืน บา้นฝาง เมือง และบา้นไผ ่และพบว่ามีพื้นท่ีมี
โอกาสแพร่กระจายของดินเคม็ คิดเป็นร้อยละ 19.87 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั 
 2. ปัญหาอันเกิดจากการใช้ดินผิดประเภท หรือมีการใชพ้ื้นท่ีดินไม่เหมาะกบัพืช หรือการใช้
ดินท่ีผิดประเภท จงัหวดัขอนแก่นมีการใช้พื้นดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน หรือการปลูกพืชไม่
เหมาะสมกับดิน โดยมีสาเหตุมาจากนโยบายท่ีมุ่งขยายฐานการผลิตทางการเกษตร ความไม่เขา้ใจของ
เกษตรกร ไม่มีมาตรการบงัคบัใชท้างกฎหมาย มีพื้นท่ีประมาณ 516,934 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.60 ของพื้นท่ี
จงัหวดั 
                           3. ปัญหาการชะล้างสูญเสียหน้าดิน ในอตัรา 5-20 ตนั/ปี/ไร่ ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง สาเหตุ
เกิดจากโครงสร้างเดิมเป็นดินทราย ขาดการอนุรักษดิ์นอย่างถูกวิธีและต่อเน่ืองการปลูกพืชไม่เหมาะสมกบั
พื้นท่ี ขาดพืชปกคลุมดิน ป่าไมถู้กทาํลาย มีพื้นท่ีประมาณ 2,031,357 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.68 ของพื้นท่ีทั้ง
จงัหวดั ส่วนการชะลา้งพงัทลายมากกวา่20 ตนั/ปี/ไร่ พบท่ีอาํเภอเขาสวนกวาง อาํเภอโคกโพธ์ิไชย 
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 3)   ทรัพยากรนํา้    
  3.1พื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นจดัอยูพ่ื้นท่ีในลุ่มนํ้ าชี  ซ่ึงเป็นลุ่มนํ้ าหลกั ประกอบไปดว้ย   ลาํ
นํ้าสาขาหลายสาย ไดแ้ก่ ลาํนํ้าพอง ลาํนํ้าเชิญ และลาํนํ้าชี 
  (1)  ลาํนํ้าพอง มีตน้กาํเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขาสันปันนํ้ าของลุ่มนํ้ าป่าสัก กบัลุ่มนํ้ า
ชี ไหลผา่นอาํเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย อาํเภออุบลรัตน์และอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น และไหลไปบรรจบกบั
แม่นํ้ าชีบริเวณอาํเภอเมืองขอนแก่น ไดมี้การสร้างเข่ือนอุบลรัตน์กั้นลาํนํ้ าพองท่ีบริเวณอาํเภออุบลรัตน์ เพื่อ
การผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน โดยมีพื้นท่ีชลประทานประมาณ 580,000 ไร่ ซ่ึงพื้นท่ีชลประทาน
ดงักล่าว เกิดข้ึนจากการสร้างฝายหนองหวายท่ีบริเวณบา้นนํ้ าพอง เพื่อรับนํ้ าท่ีปล่อยออกจากเข่ือนอุบลรัตน์
แลว้ผนัเขา้สู่คลองส่งนํ้าชลประทานต่อไป 
 ลาํนํ้ าพอง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ตอน คือ ลาํนํ้ าพองตอนบน ซ่ึงอยูเ่หนืออ่างเก็บนํ้ าอุบล
รัตน์ และลาํนํ้ าพองตอนล่าง ซ่ึงอยู่ทา้ยอ่างฯ ลาํนํ้ าพองตอนบนประกอบดว้ย ลาํนํ้ าสาขาจาํนวนหลายสาย 
ไดแ้ก่ ลาํนํ้ าพอง โก  ลาํนํ้ าพวย ห้วยทรายขาว ลาํนํ้ ามอ ห้วยแกน และห้วยจาน ซ่ึงไหลลงสู่อ่างเก็บนํ้ าอุบล
รัตน์โดยตรง ส่วนลาํนํ้ าพองตอนล่างประกอบดว้ยลาํนํ้ าสาขาหลายสาย ไดแ้ก่ ห้วยทราย ห้วยคุมมุม ห้วยยาง 
หว้ยโจด หว้ยเสือเตน้ หว้ยเสียว หว้ยเกา้คด หว้ยใหญ่ หว้ยสายบาตร และหว้ยพระคือ 
  (2)  ลํานํ้าชี  มีตน้กาํเนิดจากเทือกเขาสันปันนํ้ าของลุ่มนํ้ าป่าสักกบัลุ่มนํ้ าชี ภายในพื้นท่ี
จงัหวดัชยัภูมิ ไหลเขา้สู่จงัหวดัขอนแก่นบริเวณอาํเภอแวงนอ้ย ผา่นอาํเภอแวงใหญ่ อาํเภอชนบท อาํเภอมญัจา
คีรี อาํเภอบา้นไผ ่และอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น แลว้ไหลเขา้สู่อาํเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
  (3)  ลํานํ้าเชิญ มีตน้กาํเนิดจากเทือกเขาสันปันนํ้ าของลุ่มนํ้ าป่าสักกบัลุ่มนํ้ าชีไหลผ่าน
อาํเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น แลว้ไหลลงอ่างเก็บนํ้ าอุบลรัตน์บริเวณอาํเภอ
หนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
                          สภาพปัญหา 
 ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาตินํ้าในจงัหวดัขอนแก่น สามารถจาํแนกได ้3 กลุ่มใหญ่ คือ  
  (1)  ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง โดยมีสาเหตุมาจากภาวะฝนแลง้ ฝนท้ิงช่วง สภาพ
ดินทรายท่ีไม่กกัเกบ็นํ้า สภาพป่าไมถู้กทาํลายจนเสียสมดุลทางธรรมชาติ ทาํใหข้าดนํ้ าซบันํ้ าซึม   ใตดิ้น แหล่ง
นํ้าธรรมชาติต้ืนเขิน การขาดการบริหารจดัการนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (2)  ปัญหานํ้าท่วมในช่วงปลายฤดูฝน โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณนํ้ าฝนมากกว่าปกติใน
บางปี ขาดป่าไมท่ี้ช่วยดูดซึมซบันํ้ าใตดิ้น ทาํให้เกิดความรุนแรงของการไหลบ่าของนํ้ าฝน แหล่งนํ้ าธรรมชาติ
ต้ืนเขิน ทาํให้มีการกกัเก็บนํ้ าไดน้้อย ขาดพื้นท่ีกกัเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ในลกัษณะแกม้ลิง พื้นท่ี   นํ้ าท่วมส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนตามแนวลาํนํ้าชี ไหลผา่นอาํเภอแวงนอ้ย แวงใหญ่ ชนบท มญัจาคีรี เมือง และอาํเภอบา้นไผ ่
     (3)  ปัญหานํ้าเน่าเสีย ปนเป้ือนสารเคมีและนํ้าเค็มกร่อย โดยมีสาเหตุมาจากการปล่อยนํ้ าเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม การปล่อยนํ้ าเสียจากฟาร์มปศุสัตว ์การแช่ปอ การเน่าหมกัหมมของวชัพืช การใช้
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สารเคมีป้องกนัการกาํจดัศตัรูพืช โครงสร้างดินเคม็ (นํ้ ากร่อยเคม็) พบในหลายพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ อาํเภอนํ้ าพอง อุบล
รัตน์ สีชมพ ูภูเวียง หนองเรือ ชุมแพ เขาสวนกวาง พระยนื บา้นไผ ่ชนบท และมญัจา-คีรี 
            3.2)  ชลประทาน 
         จงัหวดัขอนแก่นแหล่งนํ้ าชลประทาน  15 โครงการ จาํแนกเป็นโครงการขนาดกลาง 14  
แห่ง   มีพื้นท่ีรองรับนํ้ าฝน  2,331.61 ตร.กม. มีพื้นท่ีชลประทานทั้งส้ิน  39,006 ไร่ และโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่  1 แห่ง  คือ โครงการนํ้ าพอง -หนองหวาย โดยทดนํ้ าจากเข่ือน  อุบลรัตน์  ความจุ 2,263.62  ลา้น
ลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีชลประทาน  257,000 ไร่ รวมชลประทาน  15 แห่ง มีพื้นท่ีรับนํ้ าฝนรวมทั้งหมด  
2,331.62  ตร.กม. มีสถานีสูบนํ้ าดว้ยไฟฟ้าทั้งหมด  105 สถานี พื้นท่ีโครงการ  262,116 ไร่ พื้นท่ีส่งนํ้ า  
199,420 ไร่ และมีพื้นท่ีชลประทาน รวม  296,006 ไร่   

          3.3)  เขื่อนอุบลรัตน์ 
          เข่ือนอุบลรัตน์ ตั้ งอยู่ท่ีตาํบลอุบลรัตน์ อาํเภออุบลรัตน์ ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น  50 
กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 (ขอนแก่น  -  อุดรธานี)  สร้างข้ึนเม่ือปี 2507 แลว้เสร็จในปี  
2508  งบประมาณ  557 ลา้นบาท โดยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดาํเนินพร้อมดว้ยสมเด็จพระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าอุบลรัตน์ราชกญัญา   ทรงประกอบพิธีเปิดเข่ือน
อุบลรัตน์ เม่ือวนัท่ี   14  มีนาคม   2509  เข่ือนอุบลรัตน์สร้างปิดกั้นลาํนํ้ าพองบริเวณพองหนีบ  ความกวา้งสัน
เข่ือน  6  เมตร ฐานเข่ือนกวา้ง  125  เมตร ความสูงของเข่ือน  188.10  เมตร ความยาวสันเข่ือน  885 เมตร 
ปริมาตรตวัเข่ือน  580,000 ลบ.ม. ความจุท่ีระดบัเก็บกกัปกติ  2,263.60 ลบ.ม. ผลิตพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียปีละ  
56.10 ลา้นกิโลวตัต/์ชัว่โมง  และสร้างอาชีพการประมงแก่ราษฎรกว่า   4,800  ครอบครัว   นอกจากน้ียงัช่วย
เกษตรกรท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง สามารถทาํการเกษตรไดเ้พิ่มข้ึน  300,000 ไร่ และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สาํคญัของจงัหวดัขอนแก่น   
  สภาพปัญหาเกีย่วกบัทรัพยากรนํา้ มี  3 กลุ่ม คือ 
  (1)  ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง้ 
  (2)  ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน 
  (3)  ปัญหานํ้าเน่าเสีย เกิดจากนํ้าท้ิงชุมชน ฟาร์มปศุสตัว ์และโรงงาน        
                                               อุตสาหกรรม 
     ความต้องการใช้นํา้ 
  ปริมาณความตอ้งการใช้นํ้ าหลกั โดยพิจารณาเฉพาะเพ่ือการชลประทาน อุปโภค บริโภค 
และอุตสาหกรรม ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต จาํแนกความตอ้งการใชน้ํ้ าแยกตามกลุ่มนํ้ าย่อยจงัหวดัขอนแก่น 
พบวา่ ลาํนํ้าท่ีมีปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ ามากท่ีสุด คือ ลาํนํ้าพอง และลาํนํ้าชี 
 4)   ทรัพยากรแร่ธาตุและก๊าช  จงัหวดัขอนแก่นมีแหล่งแร่และพลงังาน ท่ีสาํคญัคือ 
  1. แหล่งหินอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัขอนแก่นมีแปลงประทานบตัรเหมืองหินท่ีเปิด
ดาํเนินการ 8 แปลงพื้นท่ี 694-0-26 ไร่ ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอสีชมพู 1 แปลง อาํเภอชุมแพ 1 แปลงและอาํเภอภูผา
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ม่าน 6 แปลง ทั้ง 8 แปลงเป็นแหล่งหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ท่ีมา : สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั
ขอนแก่น) 
  2. ก๊าซธรรมชาติ พบท่ีอาํเภอนํ้ าพอง เขาสวนกวาง และอาํเภอชนบท มีเพียงแหล่งท่ี
อาํเภอนํ้ าพองและอําเภอเขาสวนกวางท่ีได้ขุดข้ึนมาใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนร่วมในการผลิต
กระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีหลุมขดุเจาะก๊าซ จาํนวน 2 แห่ง คือ 
   2.1 หลุมขดุเจาะก๊าซ บริษทั เอก็ซอน โมบิล จาํกดั ตั้งอยูท่ี่ตาํบลกุดนํ้ าใส อาํเภอนํ้ า
พอง มีปริมาณก๊าซสํารองประมาณ 1.5 ลา้นลา้นลูกบาศก์ฟุต ในปี พ.ศ.2553 มีปริมาณการใชว้นัละ40 ลา้น
ลูกบาศกฟ์ุต ปี พ.ศ.2537 มีปริมาณการใชว้นัละ 200 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต ก๊าซท่ีแหล่งนํ้ าพองมีโรงงานผลิตก๊าซ
ตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกบัหลุมขดุเจาะก๊าซ 
   2.2   แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด์) จาํกดั โดยมีหลุมขุด
เจาะอยู่ท่ีอาํเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี และตาํบลโนนสมบูรณ์ อาํเภอเขาสวนกวาง มีปริมาณก๊าซ 
500,000-700,000 ลา้นลูกบาศก์ฟุต และมีการต่อท่อระยะทาง 63 กม. เพื่อนาํมาผลิตก๊าซท่ีตาํบลกุดนํ้ าใส 
อาํเภอนํ้าพอง มีกาํลงัการผลิต 70 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั 

              3.2 คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

         1)  ขยะมูลฝอย จงัหวดัขอนแก่น  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ  1,040 ตนั/วนั 
หรือประมาณ  379,600  ตนั/ปี  
   อตัราการเกิดขยะมูลฝอยจงัหวดัขอนแก่น เฉล่ียประมาณ 0.57 กก./คน/วนั  แบ่งตาม
พื้นท่ีไดด้งัน้ี  

(1)  เทศบาลนครขอนแก่น มีอตัราการเกิดมูลฝอยประมาณ 1 กก./คน/วนั 
(2)เทศบาลเมือง 3 แห่ง มีอตัราการเกิดมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 0.73กก./คน/วนั 
(3)เทศบาลตาํบล 28 แห่ง มีอตัราการเกิดมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 0.63 กก./   
     คน/วนั 
(4)องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 192 แห่ง มีอตัราการเกิดมูลฝอยเฉล่ียประมาณ  
     0.43 กก./คน/วนั 

                           2)  มลพษิทางนํ้า ปัจจุบนัคุณภาพนํ้ าในลาํนํ้ าและแหล่งนํ้ าต่าง ๆ ของจงัหวดัขอนแก่น มี
สภาพเส่ือมโทรม เน่ืองจากการระบายนํ้ าเสียจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ได้แก่ นํ้ าเสียจากชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว ์และเกษตรกรรม ซ่ึงแหล่งกาํเนิดมลพิษดงักล่าวส่วนใหญ่ยงัขาดการจดัการนํ้ าเสีย
ใหไ้ดคุ้ณภาพก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 
 การแกไ้ขนํ้ าเสียชุมชนมีเพียงเทศบาลนครขอนแก่นแห่งเดียว ท่ีมีการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบาํบดันํ้าเสีย ซ่ึงเปิดดาํเนินการใชแ้ลว้ และอยูร่ะหวา่งการเตรียมพื้นท่ีอีก  3  พื้นท่ี คือ ดาํเนินการออกแบบ
ก่อสร้างแลว้ 2 พื้นท่ี ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองบา้นไผ ่อยูร่ะหว่างดาํเนินการศึกษาออกแบบ 1 



          บทที ่ 2    วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง                                                                                                                                         16

                                       รายงานการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพฒันา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ประจาํปี พ.ศ. 2555 

พื้นท่ี ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลชนบท และไดศึ้กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองตน้ 1 พื้นท่ี คือ เทศบาลเมือง
ชุมแพ 
  3) มลพษิทางอากาศและเสียง  มลพิษทางอากาศและเสียงในจงัหวดัขอนแก่นมีแนวโนม้
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม สาํหรับปัญหามลพิษทางอากาศ
และเสียง มกัจะมีสาเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอาํเภอ     นํ้าพอง ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ตั้งอยู ่   เช่น   โรงงานนํ้ าตาล  โรงงานผลิตเยือ่กระดาษ และโรงโม่หิน ในเขตพื้นท่ีอาํเภอภูผาม่าน 
จึงมกัมีการร้องเรียนจากชุมชนท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงแหล่งดงักล่าว 
 

4. โครงสร้างและระบบบริการขั้นพืน้ฐาน 
         4.1 การคมนาคม 

 1)ทางรถยนต์  มีทางหลวงแผ่นดนิ 7 สาย พาดผ่าน 
ทางหลวงหมายเลข 2      จากสระบุรี-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 
ทางหลวงหมายเลข 12    จากขอนแก่น - เพชรบูรณ์ 
ทางหลวงหมายเลข 23    แยกจากหมายเลข 2 ผา่นอาํเภอบา้นไผ ่- มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 201  เช่ือมขอนแก่น - ชยัภูมิ - เลย 
ทางหลวงหมายเลข 207  เช่ือมขอนแก่น - บุรีรัมย ์
ทางหลวงหมายเลข 208  เช่ือมขอนแก่น - มหาสารคาม 

            ทางหลวงหมายเลข 209  เช่ือมขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ 

 2)ทางรถไฟ จากกรุงเทพฯ ถึงหนองคาย ขนานกบัทางหลวงหมายเลข 2  มีจุดรับส่งที 
อาํเภอพล อาํเภอบา้นไผ ่อาํเภอเมืองขอนแก่น อาํเภอนํ้าพอง และอาํเภอเขาสวนกวาง 

 3)ทางอากาศ   มีท่าอากาศยานพาณิชยข์องกรมการบินพาณิชย ์1 แห่ง  ห่างจากตวัเมือง  8 
กิโลเมตร  ขนาดพื้นท่ี 1,113  ไร่ อาคารรองรับผูโ้ดยสารได ้1,000 คน ขนาดทางวิ่ง (RUNWAY)  453,050  
เมตร มี 2 ทางวิ่ง โดยเปิดเส้นทางกรุงเทพฯ -  ขอนแก่น ของบริษทัการบินไทยจาํกดั ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  
45 นาที  

4.2 การส่ือสารและโทรคมนาคม 
 1) ไปรษณียโ์ทรเลข  มีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข จาํกดั 27  แห่ง แยกเป็นประเภทรับฝาก (ปทฝ.) 

3 แห่ง และประเภทรับ - จ่าย  (ปทจ.)  24 แห่ง 
 2) โทรศพัท์  เป็นท่ีตั้ งของสํานักงานเขตโทรศพัท์ภูมิภาคท่ี 2 มีชุมสายท่ีมีเขตปฏิบติังานใน

จงัหวดัขอนแก่น 8 แห่ง คือ  
1. อาํเภอเมืองขอนแก่น 1  ครอบคลุมพื้นท่ีพระยนื  ท่าพระ ถนนเหล่านาดี  
2. อาํเภอเมืองขอนแก่น 2 ครอบคลุมพื้นท่ีบา้นฝาง บา้นทุ่ม โคกสี  ศิลา  ดอนยาง  
3. อาํเภอบา้นไผ ่ครอบคลุมพื้นท่ี บา้นไผ ่ชนบท มญัจาคีรี เปือยนอ้ย โคกโพธ์ิไชย 
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   4. อาํเภอบา้นแฮด  ครอบคลุมพื้นท่ีบา้นแฮด  โนนศิลา  โนนสมบูรณ์  
5. อาํเภอพล  ครอบคลุมพื้นท่ีพล แวงใหญ่ หนองสองหอ้ง แวงนอ้ย  ท่านางแนว  
6. อาํเภอชุมแพ  ครอบคลุมพื้นท่ีชุมแพ  สีชมพ ู โนนหนั  ภูผาม่าน  นาจาน  
7. อาํเภอนํ้าพอง  ครอบคลุมพื้นท่ีนํ้ าพอง  เขาสวนกวาง  อุบลรัตน์  บา้นขาม   
8. อาํเภอกระนวน  ครอบคลุมพื้นท่ี กระนวน  ซาํสูง  หนองเรือ  ภูเวยีง  ดอนโมง        

หนองแก  หนองนาคาํ  
                            หมายเลขท่ีเปิดใชแ้ลว้  70,553 เลขหมาย เลขหมายท่ีมีผูเ้ช่า จาํนวน  50,995 เลขหมาย  เฉล่ีย   
6.64  เลขหมายต่อประชากร  100  คน  
   3) วิทยแุละโทรทศัน์ มีสถานีวิทยกุระจายเสียง จาํนวน 13 สถานี เป็นท่ีตั้งของสถานีวิทยโุทรทศัน์
แห่งประเทศไทยช่อง 11 สาํนกัประชาสมัพนัธ์เขต 1  และสถานีถ่ายทอดผา่นดาวเทียมของสถานีโทรทศัน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., สถานีโทรทศันสี์กองทพับกช่อง 7, สถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 และทีไอทีวี  

4)หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน มีหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินคือขอนแก่น, ขอนแก่นนิวส์, อีสานนิวส์, สยามนิวส์, 
ตะวนัใหม่,  อีสานโพสต ์ แสงสุริยะ, เสียงอีสาน, วิคล่ีมิเร่อร์, อีสานรีวิว,  ไทยเสรี,  ข่าวอีสาน,  โฟกสัมิเร่อร์, 
อีสานบีชวีค และตะวนันิวส์   

4.3  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 1) การไฟฟ้า แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีสาํคญั คือ โรงไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนอุบลรัตน์ และ 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมนํ้าพอง โดยมีกาํลงัผลิต  25.2  เมกกะวตัต ์และ 710  เมกกะวตัต ์ตามลาํดบั 
สถานการณ์ใชไ้ฟฟ้าของจงัหวดัขอนแก่น 475,740  ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชแ้ลว้  461,737  ครัวเรือน เป็นร้อยละท่ี
มีไฟฟ้าใช ้97.06     

 2) การประปา  การประปาในจงัหวดัขอนแก่น  มีสาํนกังานประปาอยูใ่นพื้นท่ี  จาํนวน  9  
แห่ง  ใหบ้ริการจ่ายนํ้าประปา  8  แห่ง  ไดแ้ก่  สาํนกังานประปาขอนแก่น บา้นไผ ่ชุมแพ   นํ้าพอง ชนบท 
กระนวน หนองเรือ และเมืองพล   จาํนวนผ◌ู◌้ใชน้ํ้ ารวม  150,264  ราย  กาํลงัผลิตท่ีใชง้าน  203,880  
ลูกบาศกเ์มตร/วนั  ปริมาณนํ้าผลิต  5,350,878  ลูกบาศกเ์มตร  ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย  4,796,517  ลูกบาศกเ์มตร  
ปริมาณนํ้าจาํหน่าย  3,489,446  ลูกบาศกเ์มตร (ท่ีมา :  สาํนกังานประปาเขต 6  ขอนแก่น  ณ  เดือนธนัวาคม  
2554) 
 5. เศรษฐกจิจังหวดัขอนแก่น   
      5.1 ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวดัขอนแก่น  

      -จงัหวดัขอนแก่นมีมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (Gross Provincial Product : GPP) ในราคา
ประจาํปี  2553 มีมูลค่า 155,469 ลา้นบาท สูงเป็นอนัดบั 2 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นอนัดบัท่ี 12 
ของประเทศ โดยมีมูลค่าเพิ่มข้ึนจากปี  2552 จาํนวน 11,663 ลา้นบาท   สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าการผลิต
สูงสุดเท่ากบั  59,662  ลา้นบาท รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง และการขายปลีก และสาขาเกษตรกรรม  มีมูลค่า
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เท่ากบั  21,341  และ  19,414  ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจงัหวดัขอนแก่นมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉล่ีย
ร้อยละ 6.51 

          -มูลค่าผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อคน(Per capita GPP)  ในปี 2553 จงัหวดัขอนแก่น มีรายไดป้ระชากร
ต่อคนต่อปี  ประมาณ   82,211  บาท เป็นอนัดบั 1  ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นอนัดบัท่ี 38 ของ
ประเทศ โดยลาํดบั 1 ของประเทศคือ จงัหวดัระยอง มีรายไดป้ระชากรต่อคนต่อปี 1,137,470 บาท (ท่ีมา : 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) 

  5.2  อุตสาหกรรม 
          สาขาอุตสาหกรรมของจงัหวดัขอนแก่น มีการขยายตวัในอตัราท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง  และเพิ่ม
ความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัมากข้ึนเป็นลาํดบั     ประเภทของอุตสาหกรรมกไ็ดเ้ร่ิมปรับเปล่ียนจาก
อุตสาหกรรมเกษตร   มาเป็นอุตสาหกรรมวิศวการ   แมจ้ะมีโรงงานขนาดใหญ่อยูบ่า้ง แต่ส่วนใหญ่ยงัเป็น
อุตสาหกรรมขนาดยอ่มและขนาดกลางท่ีมีการจา้งแรงงานในทอ้งถ่ินสูง โดยขอ้มูลถึงปี  พ.ศ.2554  มีโรงงาน
ท่ีจดทะเบียนประกอบกิจการ จาํนวน 4,723  แห่ง เงินทุนประมาณ  71,194,170,715   ลา้นบาท การจา้งงาน 
51,889  คน (ท่ีมา : สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น) 
  

  5.3  ด้านเกษตรกรรม 
         การเกษตรเป็นอาชีพหลกัของจงัหวดัขอนแก่น มีประชากรในชนบทจาํนวน  1,320,061คน  
คิดเป็นร้อยละ 75.8 ของประชากรทั้งจงัหวดั โดยมีครอบครัวท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ  
55.27  ของครอบครัวทั้งหมด มีพื้นท่ีการเกษตร  4,369,043  ไร่ (ร้อยละ 64.19 ของพื้นท่ีจงัหวดั) โดยอยูใ่นเขต
ชลประทาน  757,542  ไร่  (คิดเป็นร้อยละ  13.14  ของพื้นท่ีการเกษตร หรือร้อยละ  8  ของพื้นท่ีจงัหวดั) 
จาํนวนคนทาํงานภาคเกษตร   324,879  คน  โดยแยกเป็น 3  ดา้น   คือ  

 1) ด้านกสิกรรม 
         ดา้นพืช  พืชเศรษฐกิจท่ีทาํรายไดห้ลกัใหแ้ก่เกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ ขา้ว       

ออ้ยโรงงาน มนัสาํปะหลงั และ ถัว่เหลือง   
  2) ด้านปศุสัตว์ 
   สตัวเ์ศรษฐกิจท่ีสาํคญั คือ โคนม และโคเน้ือ เล้ียงมากในเขตอาํเภอพล และบา้นไผ ่ส่วนกระบือ  
มีเล้ียงในอาํเภอเมือง และภูเวียง สาํหรับการเล้ียงสุกร เล้ียงมากท่ีอาํเภอบา้นไผ ่และอาํเภอเมือง 
                     (ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 4  ขอ้มูล ณ มิถุนายน  2554) 
  3) ด้านการประมง  
  จงัหวดัขอนแก่นมีการเล้ียงปลากระจายในทุกอาํเภอ มีทั้งแบบยงัชีพและเชิงพาณิชย ์แบบยงัชีพ
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอาศยันํ้ าฝน แบบเชิงพาณิชย ์จะเป็นเกษตรกรผูเ้พาะพนัธ์ุปลา และเล้ียงปลาใน
กระชงั เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพดา้นประมง มีจาํนวน 36,614 ครัวเรือน  เน้ือท่ี 72,542.24 ไร่ รวม 46,329 บ่อ 
ปริมาณการจบัปลานํ้าจืด 14,415,961.73 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 19,904,067,543.87  
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   5.4  ด้านการเงินและการธนาคาร 

            จงัหวดัขอนแก่น เป็นท่ีตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และและสถาบนัการเงินพเิศษของรัฐ ไดแ้ก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการ
ส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมทั้งธนาคารพาณิชยส์าขาหลกัและ
สาขายอ่ย รวมทั้งส้ิน  88  แห่ง (ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
    5.5  การค้าและบริการ 

 (1) โรงแรมและสถานท่ีพกั จาํนวน 70 แห่ง  หอ้งพกัรวมกวา่ 3,973 หอ้ง 
 (2)  สถานีบริการนํ้ ามนั จาํนวน 655 แห่ง ประกอบดว้ย  สถานีบริการ 222 แห่ง คลงันํ้ ามนั 4 

แห่ง สถานีบริการบริการแก๊สหุงตม้(LPG) 8 แห่ง และสถานีบริการแก๊สธรรมชาติ(NGV) 4 แห่ง 
 (3) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่  5  แห่ง ประกอบดว้ย เซ็นทรัล,  แมก็โคร, เทสโก,้โลตสั, บ๊ิกซี  และ 

สาํหรับศูนยก์ารคา้ ขนาดกลางมี  3  แห่ง  คือ ห้างสรรพสินคา้แฟร่ีพลาซ่า โอเอซีสพลาซ่า(ตึกคอม) และเซ็น
โทซ่า 
   6. การเมืองการปกครอง 
 จังหวดัขอนแก่น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดัขอนแก่น  จาํนวน  10  คน ตามการกาํหนด
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัขอนแก่น 10 เขต ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา 
เล่มท่ี 128 ตอนท่ี 19 ก  วนัท่ี  24  มีนาคม  2554  
                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีจาํนวน  42  คน แบ่งตามเขตเลือกตั้ง 
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได้กาํหนดเขตเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
ออกเป็น 42 เขตเลือกตั้ง  ผลการเลอืกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เม่ือวนัท่ี 26  
สิงหาคม  2555  จาํนวน  26  อาํเภอ มีดงัน้ี 

1  จาํนวนเขตเลือกตั้ง                                                     42    เขต                                                              
2  จาํนวนหมู่บา้น                                                      2,285    หมู่บา้น      
3  จาํนวนหน่วยเลือกตั้ง                               2,661   แห่ง   
4  จาํนวนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง                     1,312,749   คน  
   -จาํนวนผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง     736,195   คน     คิดเป็นร้อยละ  56.08 
         -จาํนวนบตัรเสีย                        18,179   บตัร    คิดเป็นร้อยละ   2.47    
    

  การเลอืกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น  เม่ือวนัท่ี  8  มกราคม  2555 ใน 26 อาํเภอ มีดงัน้ี  
-จาํนวนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งรวม           1,325,049  คน 
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               -จาํนวนผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง  629,008  คน   คิดเป็นร้อยละ  47.47 
                -จาํนวนบตัรเสีย                        7,786  บตัร  คิดเป็นร้อยละ   1.24        

2. แนวคดิเกีย่วกบัองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
 

              2.1  ประวตัิและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 
     องค์การบริหารส่วนจังหวดัตั้ งข้ึนเป็นคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  

พทุธศกัราช  2476  พระราชบญัญติัน้ีมี  2  ส่วน  คือ  ส่วนท่ี  1 ว่าดว้ยเร่ืองเทศบาล  และส่วนท่ี  2  ว่าดว้ยเร่ือง
สภาจงัหวดั การจดัตั้งสภาจงัหวดัในคร้ังแรกน้ีไดก้าํหนดใหป้ระชาชนเลือกตั้งผูแ้ทนของตนเขา้มาเป็นสมาชิก
โดยให้สมาชิกสภาจังหวัดมีหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาผูว้่าราชการจังหวัดต่อมา ปี พ.ศ.2481รัฐบาลได้ตรา
พระราชบญัญติัสภาจงัหวดั พ.ศ. 2481  เพื่อแยกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสภาจงัหวดัโดยเฉพาะ  โดยแยกออกมา
ต่างหากจากพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2476   ต่อมาในปี พ.ศ.  2498  จึงไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย
ข้ึนมาใหม่  คือ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีผูว้่า
ราชการจงัหวดั  ปลดัจงัหวดั  ทาํหน้าท่ีเป็นฝ่ายบริหาร  และกาํหนดให้สภาจงัหวดัซ่ึงประชาชนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาจงัหวดัเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีในสภาจงัหวดัเป็นสภานิติบญัญติั มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลการปฏิบติังาน
ของฝ่ายบริหาร และนอกจากนั้นยงัมีอาํนาจหน้าท่ีสอบถามการปฏิบติังานของขา้ราชการส่วนภูมิภาคใน
จงัหวดัดว้ย  บทบาทหนา้ท่ีท่ีสาํคญัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคือการพฒันาทอ้งถ่ิน   

 ต่อมา พ.ร.บ. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง บทบาท  อาํนาจหนา้ท่ี
และโครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัข้ึนใหม่คือพระราชบญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  และในปี  พ.ศ. 2542  ก็มีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัอีกคร้ังจนถึงปัจจุบนั 
 

 2.2   โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 
โครงสร้างการบริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ.  2540   แบ่งออกเป็น   2   ฝ่าย  ดงัน้ีคือ 
1.ฝ่ายนิติบัญญตัิ มาจากการเลือกตั้งในทอ้งถ่ิน เรียกวา่ “สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั”

จากทุกอาํเภอรวมกนัทาํหนา้ท่ีในสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เพื่อการออกขอ้บญัญติังบประมาณ  การ
กาํหนดนโยบาย  การอนุมติัจดัทาํแผนพฒันาการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามมติ
ของสภา สาํหรับจาํนวนสมาชิกสภา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จะมีไดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัจาํนวน
ประชากร  ตามทะเบียนราษฎร์ปีสุดทา้ยท่ีมีการเลือกตั้ง  คือ  ในจงัหวดัท่ีมีราษฎรไม่เกินหา้แสนคน  มีได ้ 24  
คน  มีราษฎรตั้งแต่หา้แสนคนไม่เกินหน่ึงลา้นคน  มีได ้ 30  คน  มีราษฎรตั้งแต่หน่ึงลา้นคนไม่เกินหน่ึงลา้นหา้
แสนคน  มีได ้ 36   คนมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงลา้นหา้แสนคนไม่เกินสองลา้นคน  มีได ้ 42 คน  และมีราษฎรตั้งแต่
สองลา้นคนข้ึนไป  มีได ้  48  คน  ซ่ึงกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ.  2540  
มาตรา   9  โดยจะอยูใ่นวาระคราวละ  4  ปี 
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2. ฝ่ายบริหาร นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ปัจจุบนัมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ 
ประชาชน ตาม พ.ร.บ. ว่าดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2546  (เดิมมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดว้ยกนั ) และให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่งตั้ง  รองนายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั  ข้ึนเป็นคณะผูบ้ริหารสาํหรับจาํนวนท่ีจะแต่งตั้งไดน้ั้นใหถื้อจาํนวนสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัเป็นเกณฑ ์คือ จงัหวดัใดท่ีมีสมาชิกยีสิ่บส่ีคนหรือ  สามสิบคน  แต่งตั้งได ้ 2  คนจงัหวดัใด
ท่ีมีสมาชิกสามสิบหกคนหรือส่ีสิบสองคน  แต่งตั้งได ้ 3  คน  และจงัหวดัใดท่ีมีสมาชิกส่ีสิบแปดคน  แต่งตั้ง
ได ้  4  คนตามลาํดบั  ซ่ึงไดก้าํหนดไวต้าม   พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ.  2540 มาตรา   
35  ทั้งน้ี  มีหนา้ท่ีในการบริหารงานตามภารกิจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแล
ของรัฐบาล  เพื่อความมัน่คงความสงบเรียบร้อย  และประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 

 

 2.3  อาํนาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวดั 
กรอบนโยบายของพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2542 บทบญัญติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  คือ 
  ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวดั  มีอาํนาจหน้าทีด่ําเนินกจิการภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวดั  ดังต่อไปนี ้ 
  1) ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย 
  2) จดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
  3) สนบัสนุนสภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  4)  ประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
  5) แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่สภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
  6) อาํนาจหนา้ท่ีของจงัหวดัตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาตาํบล 
  7) คุม้ครอง  ดูแล  และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  8)    ทว ิบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
 9) จดัทาํกิจการใด ๆ อนัเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในเขต องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัและกิจการนั้นเป็นการสมควรใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัดาํเนินการหรือใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจดัทาํ  ทั้งน้ีตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง   
 10) จดัทาํกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหเ้ป็น
อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  บรรดาอาํนาจหนา้ท่ีใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัได ้ ทั้งน้ีตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
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  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.   2542   บทบัญญตัิทีเ่กีย่วข้องกบัอาํนาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวดั  มีดังนี ้
  ม.17ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี                                                                                                                        
         1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองและประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
  2) การสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  3) การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
  4) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
  5) การคุม้ครอง ดูแลและบาํรุงรักษาป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  6) การจดัการศึกษา 
  7) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  9) การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
  10)  การจดัตั้งและดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 
  11) การกาํจดัขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกลูรวม 
  12) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ 
  13) การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
  14)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  15)  การพาณิชย ์ การส่งเสริมการลงทุน และการทาํกิจการไม่วา่จะดาํเนินการเองหรือร่วมกบั
บุคคลอ่ืน หรือจากสหการ 
  16) การสร้างและบาํรุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
  17) การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง 
  18) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
  19) การจดัใหมี้โรงพยาบาลจงัหวดั  การรักษาพยาบาล  การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
  20)  การจดัใหมี้พพิิธภณัฑ ์ และหอจดหมายเหตุ 
  21) การขนส่งมวลชน  และการวิศวกรรมจราจร 
  22) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   23) จดัใหมี้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั 

24) จดัทาํกิจกรรมใดอนัเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขต 
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และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัดาํเนินการ  หรือใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจดัทาํ  ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 
  25)สนบัสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันา ทอ้งถ่ิน 
  26) การใหบ้ริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
   27) การสงัคมสงเคราะห์  และการพฒันาคุณภาพชีวิตเดก็   สตรี    คนชรา  และผูด้อ้ยโอกาส 
   28) จดัทาํกิจการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี   หรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหเ้ป็น 
อาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
   29)กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 
 

 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 13 
สิงหาคม  2546  เร่ือง กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

จังหวดั  ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)ไวด้งัน้ี 
     ข้อ  1  ลกัษณะของการดําเนินงานของ  อบจ. ในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวดั 

(1)ดาํเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินอ่ืนในเขตจงัหวดั 

(2)เป็นการดาํเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมขององคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของทอ้งถ่ินหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เขา้ไปดาํเนินงานท่ี อปท.
อ่ืนในจงัหวดัสามารถดาํเนินการไดเ้อง 

(3)เขา้ไปดาํเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลกัษณะท่ีมีความคาบเก่ียวต่อเน่ือง  
หรือมีผูไ้ดรั้บประโยชน์ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกวา่ 1 แห่งข้ึนไป 
                  ข้อ  2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ของ อบจ.ตามข้อ 1 อบจ. ควรจะดําเนินการเพื่อให้
เป็นไปในลกัษณะ ดงัน้ีคือ 

(1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองและประสานการจดัทาํแผนจงัหวดัโดยการ 
สร้างและพฒันาระบบการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพื่อนาํไปสู่การใชจ่้ายงบประมาณในการ
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความสมดุลและคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ 

(2) การก่อสร้างและบาํรุงรักษาโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือมีการ 
เก่ียวเน่ืองหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายหลกัในการเช่ือมโยงกบัแผนงาน
โครงการท่ีดาํเนินการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั 

(3) การจดัการศึกษา สาธารณสุข การสงัคมสงเคราะห์ การพฒันาคุณภาพชีวิตใหก้บั 



          บทที ่ 2    วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง                                                                                                                                         24

                                       รายงานการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพฒันา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ประจาํปี พ.ศ. 2555 

ประชาชนและในระดบัจงัหวดั และไม่เป็นการซํ้ าซ้อนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อขยายศกัยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั 
 

(4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วฒันธรรม การท่องเท่ียว การส่งเสริมการลงทุนและ 
การพาณิชยกรรมของจงัหวดั 

(5) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัโดยเฉพาะอยา่งยิง่การ 
ทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รหลกัในการกาํจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูรวม การดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม ใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั 

(6) ใหบ้ริการดา้นเทคนิค วิชาการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล บุคลากร แก่องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในเขตจงัหวดั 

(7) ดาํเนินการตามภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
กาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมถ่ายโอนท่ี 
อบจ. มีหนา้ท่ีตอ้งทาํ 
 ข้อ  3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทาํไดแ้ต่เฉพาะกรณีท่ี
อยู่ในอาํนาจของ อบจ.ท่ีจะตอ้งดาํเนินการเอง แต่ไม่สามารถดาํเนินการเองได ้เน่ืองจากเป็นการปฏิบติัซ่ึง
จะตอ้งใชเ้ทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้น มีความสามารถท่ีจะดาํเนินการไดดี้กว่า และผลของการ
ใหก้ารสนบัสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีของ อบจ. 
 การสนบัสนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดัจะกระทาํไดใ้นกรณีท่ีเร่งด่วน
และจาํเป็นหากไม่ดาํเนินการจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประชาชน 
 การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องคก์รประชาชน ควรเป็นไปในลกัษณะขอการส่งเสริม
ความสามารถดาํเนินการ โดยใชศ้กัยภาพของตนเองในการบริหารจดัการในลกัษณะของการร่วมคิด ร่วมทาํ 
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะของการใหส่ิ้งของ หรือการเขา้ไปดาํเนินการแทน 
 

         2.3.1 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550  หมวด 14  มาตราท่ี 281-290  ไดก้าํหนด  
เร่ือง  การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการใหท้อ้งถ่ิน  มีอิสระในการปกครองตนเอง  
เพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน  ไม่ว่าจะเป็นการกาํหนดนโยบาย  การปกครองการ
บริหาร  การบริหารบุคคลการเงินและการคลงั    และการมีอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
โดยเฉพาะ  ดงันั้นการท่ีจะให้เจตนารมณ์ของการ    ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผลในทางปฏิบติัและเกิดการ
พฒันาการกระจายอาํนาจเพ่ิมข้ึนในทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองรัฐธรรมนูญกาํหนดให้มีกฎหมายกาํหนดให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีบาํรุง รักษาศิลปะจารีตประเพณี   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือวฒันธรรมอนัดีของ
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ทอ้งถ่ิน  จดัการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มการจดัการบริการ
สาธารณะเพื่อไม่ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินละเลยหรือเพิกเฉยต่องานดา้นสังคม  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนรัฐธรรมนูญ หมวดท่ี 14   ท่ีว่าดว้ย  การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงเป็นพนัธะสัญญารับมอบใหแ้ก่
ประชาชน โดยผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   พ.ศ.  2542    จึงเป็นกลไกทางกฎหมายท่ี  เกิดข้ึนเพื่อการกระจายอาํนาจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญ    กฎหมายฉบบัน้ีจึงมีความสาํคญัและมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบติังานของส่วนราชการต่างๆพระราชบญัญติั กาํหนดแผนฯ มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 18  
พฤศจิกายน 2542  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบบักฤษฎีกา  เล่มท่ี 116 ตอนท่ี  114 ก วนัท่ี 17  
พฤศจิกายน  2542  โดยมีคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นองคก์ร
รับผดิชอบการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนฯ   
           2.3.2  บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ตามท่ีพระราชบญัญติักาํหนดแผนฯ  กาํหนดให้เทศบาลเมืองพทัยาและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ครอบคลุมงานบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานสังคม  และการพฒันาคุณภาพชีวิต  จาํนวน  31  
ประการ  และจะเห็นไดว้า่การจดัระบบบริการสาธารณะตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนฯ   ใหค้วามสาํคญัทั้ง
ในการบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานสังคมควบคู่ไปกบังานการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งให้ความสําคญัและจดัให้มีข้ึนโดยจะดาํเนินการเองหรือจดัให้ผูอ่ื้น
ดาํเนินการก็สามารถทาํได ้ทั้งน้ีเพราะเป้าหมายของการพฒันาทอ้งถ่ิน คือ การพฒันา " คน" ใหมี้คุณภาพและ
ศกัยภาพ  ซ่ึงสามารถจาํแนกอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้  

2.4  โครงสร้างและอตัรากาํลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
                    โครงสร้างการบริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  พ.ศ. 2540  แบ่งออกเป็น  
2  ฝ่าย   ดงัน้ี  คือ 
       1.  ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบดว้ย  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จากทุกอาํเภอและก่ิง
อาํเภอรวมกันจาํนวน 42 คน ทาํหน้าท่ีในสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เพื่อทาํการออกขอ้บญัญติั
งบประมาณ   การกาํหนดนโยบาย การอนุมติั การจดัทาํแผนพฒันา การกาํกบัดูแล การปฏิบติังานของฝ่าย
บริหารใหเ้ป็นไปตามมติของสภา  
                 2. ฝ่ายบริหาร     มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้ง คือ นายพงษศ์กัด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ์  เป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น  ไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  มีสํานักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ตั้งอยู่ท่ี  ถนนหน้าเมือง  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40000 
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องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ประกอบดว้ย  สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  
และฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร  ประกอบดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 คน  เป็นการเลือกตั้งโดยตรงโดย
ใชเ้ขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง  และมีรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แต่งตั้งโดยนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั จาํนวน 3  คน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  โดยปลดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทาํหนา้ท่ีปกครองบงัคบับญัชา รองจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และรอง
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามลาํดบั 
                   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน   42  
คน  ประกอบดว้ย  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1  คน  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั  2  คน  และมีคณะกรรมการประจาํสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  รวม 14  คณะ  ไดแ้ก่ 
 คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  3  คณะ 
    1  คณะกรรมการสามญัประจาํสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
           2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

3  คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   
คณะกรรมการวสิามัญ  ประกอบด้วย  11  คณะ                      
1  คณะกรรมการสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการประชาชน  

             2  คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลการปฏิบติัตามมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

           4  คณะกรรมการสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
          5  คณะกรรมการกีฬา - การท่องเท่ียว               
            6  คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์                
           7  คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน      
           8  คณะกรรมการการศึกษา-เทคโนโลย ี  

9 คณะกรรมการโยธา - คมนาคม   
10 คณะกรรมการศิลปะ วฒันธรรม  จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
11 คณะกรรมการพฒันารายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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                โครงสร้างและอตัรากาํลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                       
                                              
 
 

                          
                       ณ วนัท่ี 1  กนัยายน  2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีขา้ราชการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น และอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 853  คน แยกเป็น
ขา้ราชการ  706  คน  ลูกจา้งประจาํ  57  คน  พนกังานจา้งผูเ้ช่ียวชาญ  3 คน  พนกังานจา้งตามภารกิจ 73  คน  
และพนกังานจา้งทัว่ไป  14  คน   
 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา  อบจ. 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองพสัดุ
และ

ทรัพยสิ์น 

กองการ 
ศึกษาฯ  

กอง
คลงั 

กองแผน 
และงบ 
ประมาณ 

กองกิจการ
สภาฯ 

สาํนกั

ปลดัฯ  

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ. 

ประธานสภา  อบจ. 

กอง
กิจการ
ขนส่ง 

กอง
ช่าง 

กองการ 
เจา้หนา้ท่ี 
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ตารางที ่3  แสดงอตัรากาํลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
ข้อมูล ณ วนัที ่  1   กนัยายน  2555 

ที ่ ส่วนราชการ 

จํานวนอตัรากาํลงั 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนักงานจ้าง
ผู้เช่ียวชาญ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทัว่ไป 

1 สํ านักปลัดองค์ก ารบ ริหาร ส่วน
จงัหวดัขอนแก่น 

32 10 - 16 6 

2 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น 

11 - - 2 - 

3 กองแผนและงบประมาณ 21 - 1 3 2 

4 กองคลงั 24  1 - 1 - 

5 กองช่าง 59 18 -  7 6 

6 กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 18 - 1 - - 

7 กองกิจการขนส่ง 10 1 - 21 - 

 8 กองพสัดุและทรัพยสิ์น 15 - -  2 - 

 9 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - - 

 10 กองการเจา้หนา้ท่ี 11 - 1 2 - 

 11 โรงเรียน 19 โรง 504  27 -  19 - 

รวม 706 57 3 73  14 

ทีม่า :  กองการเจ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

2.5   การคลงัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  
  (1) รายรับ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดป้ระมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.  
2555  ไวป้ระมาณ  1,071,000,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จาํนวน 119,000,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ  11.11  โดยปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประมาณการรายรับซ่ึง
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไวป้ระมาณ  952,000,000 บาท  

 (2) รายจ่าย  เม่ือเปรียบเทียบรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ตาม 
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ขอ้บญัญติังบประมาณองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในระยะ   3  ปี  คือ  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2553- 
2555 พบวา่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  ไดรั้บอนุมติัรายจ่ายตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 
2555   จาํนวน    1,070,996,410  บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.  2554  จาํนวน   41,141,398  คิดเป็นร้อยละ  
3.69   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรั้บอนุมติัรายจ่ายตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ.
2554   จาํนวน   1,112,137,808   บาท  
             3. แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัขอนแก่น 
   แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัขอนแก่น เป็นแผนพฒันาจงัหวดัท่ีแสดงทิศทางหรือแนว
ทางการพฒันาในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล 
และศกัยภาพการพฒันาในระดบัพื้นท่ี โดยเกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาหรือทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาร่วมกนัระดมความคิดเห็น จนเป็นฉันทามติร่วมกนัในการรวมพลงัขบัเคล่ือน
เพื่อให้การพฒันาจังหวดัขอนแก่นสัมฤทธ์ิผลตามท่ีมุ่งหวงัไว  ้ โดยกาํหนดวิสัยทัศน์การพฒันาจังหวดั
ขอนแก่น ในแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัขอนแก่น พ.ศ. 2555 – 2557  โดยกาํหนดวิสัยทศัน์การพฒันา
ไวว้่า  “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาค สู่สากล” ซ่ึงมีประเด็นยทุธศาสตร์เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาให้จงัหวดัขอนแก่นมุ่ง
ไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีกาํหนดไว  ้ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเม่ือส้ินสุดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั
ขอนแก่น ในปี  พ.ศ. 2555 ต้องการก้าวสู่การพฒันาอย่างสมดุลใน  3  มิติ คือ มิติทุนทางสังคม มิติทุน
ส่ิงแวดลอ้ม และมิติทุนเศรษฐกิจ โดยผลลพัธ์สุดทา้ยจากยุทธศาสตร์ในแต่ละมิติท่ีตอ้งการก็คือ มิติทุนทาง
สังคม  ตอ้งการใหค้นเป็นคนดี มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สังคมสันติสุข  มิติทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัขอนแก่นมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอุดมสมบูรณ์และใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน และมิติดา้นทุนเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ทั้งผลผลิต สินคา้ และการบริการ และเพิ่ม
ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั (GPP) 
 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัขอนแก่น พ.ศ.2555- 2557 
 แผนพฒันาจังหวดัขอนแก่น  กาํหนดกรอบทิศทางการพฒันาใน 3 ระดบั เพื่อเป็นแนวทาง 

ใหก้ารกาํหนดยทุธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ มีความครอบคลุมมิติการพฒันาทั้งระดบัชุมชน ระดบัเมือง และระดบั 
ภูมิภาค โดยกาํหนดประเดน็มุ่งเน้นในการพฒันาจังหวดัขอนแก่นใน 3 ระดบั (3H) คือ 

1. ระดบัชุมชน เพื่อสร้างใหชุ้มชนเขม้แขง็ มีความสุข (Happiness community) 
2. ระดบัเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นนครน่าอยู ่(Healthy City) 
3. ระดบัภูมิภาค เพื่อกา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคดา้นเศรษฐกิจ การคมนาคม และ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Hub of Region) 
แผนพฒันาจังหวดัขอนแก่น กาํหนดวิสยัทศัน์ไวด้งัน้ี “ขอนแก่นเมืองน่าอยู ่เป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยง

เครือข่าย การคา้ การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล” 
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            เป้าประสงค์หลกัในการพฒันาจังหวดัขอนแก่น (Strategic goal) 
1. เป็นศูนยก์ลางการคา้ การบริการและการลงทุนของภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานและ 

บริการทางสาธารณสุขระดบันานาชาติ ท่ีพร้อมรองรับการเติบโต สู่การเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค 

2. มีการพฒันาท่ีสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคม โดยมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าผลิตภณัฑ ์
มวลรวมของจงัหวดั (GPP) ใหเ้ติบโตยัง่ยนื ในช่วงปี 2555-2557 มีการเติบโตของ GPP และมุ่งเนน้การ 
เติบโตในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของจงัหวดัและทิศทางการพฒันาของประเทศ ควบคู่กบัการพฒันา 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองและทอ้งถ่ินใหส้ามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข (GPH) โดยจดัใหมี้ 
การจดัทาํดชันีเพื่อวดัความสุขชองประชาชน (Gross Provincial Happiness; GPH) 

3 มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทรัพยากรดิน นํ้า ป่าไม ้พลงังาน และการ 
จดัการของเสียท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสอดคลอ้งกบัความ 
ตอ้งการของสงัคม ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัเมือง และระดบัภูมิภาค 

4. มีความมัน่คงและปลอดภยัทางดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น เพื่อเสริมสร้างใหป้ระชาชนมี 
ความสุข และภาคธุรกิจมีความมัน่ใจในการลงทุน โดยมุ่งเนน้การเพิ่มศกัยภาพการป้องกนั การจดัการและ 
การช่วยเหลือฟ้ืนฟ ู

5 เป็นจงัหวดัตน้แบบของการบริหารราชการท่ีมุ่งเนน้การบูรณาการและเสริมสร้างความ 
ร่วมมือระหวา่งภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการ ทอ้งถ่ิน เอกชน กลุ่มจงัหวดัและการสร้างความร่วมมือ 
ระหวา่งประเทศ เพื่อการบริหารงานจงัหวดัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสร้างประโยชน์ใหก้บัทุกภาค 
ส่วนอยา่งสมดุล 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
                     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ไดท้บทวนและจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  เพื่อใหส้อดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัแนวนโยบาย
และทิศทางการพฒันาระดบัประเทศ กลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงตอบสนองต่อปัญหา
และความตอ้งการของพื้นท่ี       โดยไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น พ.ศ. 2555 – 2557  ตั้งแต่วนัท่ี  9  มิถุนายน  2553  ซ่ึงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาดงักล่าว  กาํหนด
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา และประเดน็ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาเพื่อขบัเคล่ือนให้
บรรลุไปสู่วิสยัทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 
 วสัิยทศัน์  (Vision) 
  “องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น มุ่งม่ันพฒันาขอนแก่นให้น่าอยู่ สู่การพฒันาทีส่มดุล
และยัง่ยนื ภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการบริหารจัดการทีด่ี” 
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 พนัธกจิ (Mission) 
  เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ดงักล่าว  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดก้าํหนดพนัธกิจการ
พฒันา ดงัน้ี 
  1. พฒันาคนใหมี้คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั มีสุขภาวะท่ีดี มีความมัน่คงใน
การดาํรงชีวิต ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พฒันาขอนแก่นใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่และน่าลงทุน 
  3. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน การบริการ
และการท่องเท่ียว 
  4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ควบคู่กบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหส้มดุลอยา่งย ัง่ยนื 
  5. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินจากทุก
ภาพส่วน 
  6. สืบสานวฒันธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินใหด้าํรงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
 
 

 
 



          บทที่  2    วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง          32 

                                       รายงานการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพฒันา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ประจาํปี พ.ศ. 2555 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 54-58 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

1. ประชาชนมคีุณภาพชีวติทีด่ ี (1) จาํนวนตวัชี้วดัที่บรรลุเป้าหมาย จปฐ. เพิ่มขึ้น ปี 2551 
ตัวชี้วดับรรลุเป้าหมาย 

22 ตัวชี้วดั จาก 42 ตัวชี้วดั
(52.38%) 
ปี 2552 

ตัวชี้วดับรรลุเป้าหมาย 
23 ตัวชี้วดั จาก 42 ตัวชี้วดั

(54.76%) 
 

5 
ตัวชี้วดั 

1 1 1 1 1 

2. เดก็และเยาวชนได้รับการพฒันา
ทกัษะชีวติ และมพีฒันาการทีเ่หมาะสม
กบัวยั อยู่ในสภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่  

(1) ร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนในสงักดั ไดร้ับ
การศึกษา 12 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 
 
(2)  ร้อยละของเดก็และเยาวชนที่ไดร้ับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 

ปี 2551  12,153  คน 
ปี 2552  12,450 คน 

 
ปี 2551  12,153  คน 
ปี 2552  12,450 คน 

100%  
 
 

5,000  คน 

-  
 
 

1,000 

100% 
 
 

1,000   

100%   
 
 

1,000 

100%   
 
 

1,000 

100%  
 
 

1,000  

         
  (3) จาํนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ปี 2551   9  แห่ง 3 - 1 - 1 1 
  
 

 ปี 2552  10  แห่ง       

3. การศึกษามคีุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

(1) ร้อยละโรงเรียนในสงักดั ที่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) 

ปี 2551   -  แห่ง 
ปี 2552  15  แห่ง 

(ร.ร.ในสงักดัมี 19 แห่ง) 

 
100% 

(4 ร.ร.) 

    
100% 

(4 ร.ร.) 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 54-58 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

4.  ประชาชนมรีายได้เพิม่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
5.ขอนแก่นเป็นเมอืงน่าอยู่ และน่าลงทุน 

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนในครัวเรือนที่มีรายไดผ้า่น
เกณฑ ์จปฐ. (23,000 บาท/คน/ปี)  
 
 
 
 
 
(1) จาํนวนโครงการ/กิจกรรมดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัและป้องกนับรรเทาสาธารณภยัในชุมชน 

ปี 2551  จาํนวน  
 229,849 ครัวเรือน จาก 

235,759  ครัวเรือน(97.50%) 
ปี 2552  จาํนวน  

 247,297 ครัวเรือน จาก 
250}157  ครัวเรือน(98.80%) 

 
ปี 2551  7 โครงการ 
ปี 2552  16 โครงการ 

5% 
 
 
 

5% 
 

5% 
 

 5% 
 

 5% 
 

 5% 

 

         
 (2)มีเครือข่ายอาสาสมคัรรักษาความปลอดภยั 

ประจาํตาํบล 
NA มี มี 

 
   

 
 
 

 

         
6. ทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดม
สมบูรณ์ 

(1) พื้นที่ป่าไมป้ลูกใหม่และป่าทดแทนเพิ่มขึ้น - พท.ป่าทั้งจงัหวดั 5,000 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 

  803,754.33 ไร่       
  - พท.คงสภาพป่าแปล       
  จากภาพถ่ายดาวเทียม       
  

 
พ.ศ.2547 ประมาณ 11.57% ของ

พื้นที่ทั้งจงัหวดั 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 54-58 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

 (2) จาํนวนแหล่งนํ้ าผวิดิน/ใตด้ินที่ไดร้ับการพฒันา
และฟื้นฟ ู
 
 

ปี 2551 = 38 แห่ง 
ปี 2552 = 81 แห่ง 

 

350  แห่ง 70 70 70 70 70 

  (3) จาํนวนสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่เขา้ร่วมกิจกรรม 

ปี 2551 = 1,840  คน 
ปี 2552 = 1,380 คน 

 

5,000  คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

    
 
 

     

7. ท้องถิ่นมรีะบบบริหารจัดการ 
มูลฝอยรวม  

(1) จาํนวนพื้นที่ที่เตรียมความพร้อมการจดัการขยะมูล
ฝอยรวม 

NA 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1 
 
 

- 
 
 

 (2) จาํนวนธนาคารขยะที่เพิ่มขึ้น ปี 2550 = 200  แห่ง 
ปี 2551 = 250  แห่ง 
ปี 2552 = 300  แห่ง 

250  แห่ง 
 

50 50 50 50 50 

                
8. ระบบการให้บริการของ อบจ.
ขอนแก่น มคีุณภาพ 

(1) ร้อยละความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ ปี 2551 = 82% 
ปี 2552 = 84.21% 

  85   85   85   85   85   85 

9. ระบบบริหารจัดการมปีระสิทธิภาพ (1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาสาม
ปีที่นาํไปปฏิบตัิ 
(2) จาํนวนเทคโนโลยแีละนวตักรรมที่นาํมาใชใ้นการ
บริหารจดัการ 

ปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 96.80 
 

ปี 2552  1 ระบบ(ระบบ Lpis) 
 

  95 
 

3 

  95 
 
1 

  95  
 
- 

  95 
 
1  

   95 
 
- 

  95 

 
1  

         



          บทที่  2    วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง          35 

                                       รายงานการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพฒันา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ประจาํปี พ.ศ. 2555 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 54-58 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

 
 
 
10. ประชาชนมสี่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถิ่นมากขึน้ 

(3) ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพฒันาสมรรถนะ
ในการปฏิบตัิงานและใหบ้ริการ 
 
(1) ร้อยละของโครงการตามขอ้เสนอของประชาคมที่
บรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ปี 2551 มีโครงการบรรจุในแผน 
คิดเป็นร้อยละ 74.14 

(จาํนวน 324 โครงการ) 

100% 
 
 

  75 

100% 
 
 

  75 

100% 
 
 

  75 

100% 
 
 

  75 

100% 
 
 

  75 

100% 

 
 

  75 
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                3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  24   แนวทาง 
การพฒันา ดังนี ้

1. การพฒันาคน สังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ ประกอบดว้ย 6 แนวทางการพฒันา 
1.1 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดบั ทั้งในและ 

นอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวยั 
1.2 พฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใหป้ระชาชนทุกช่วงวยัไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และ 

เขา้ถึงแหล่งความรู้ทั้งท่ีเป็นวิทยาการสมยัใหม่ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามของคนในครอบครัว และชุมชน 
1.4 เสริมสร้างระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพอยา่งครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริม การป้องกนั 

การรักษา และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
1.5 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการกีฬาเพ่ือสร้างนิสยัรักการกีฬา และสร้างโอกาสให ้

เยาวชนพฒันาทกัษะการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และพฒันาไปสู่การกีฬาเพือ่อาชีพตามศกัยภาพ 
1.6 อนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรม ศาสนา และจารีตประเพณีท่ีดีงาม 

2. การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบดว้ย 6 แนวทางการพฒันา 
2.1 ส่งเสริม และประสานการจดัทาํและการใชผ้งัเมืองในทุกระดบั 
2.2 พฒันาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล และอาํเภอ 
2.3 พฒันาระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน 
2.4 พฒันา และส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
2.5 พฒันา ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสา 

ธารณภยัในทอ้งถ่ิน 
2.6 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

3. การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแข่งขัน ประกอบดว้ย 4 แนวทางการ 
พฒันา 

3.1 พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑชุ์มชนอยา่งครบวงจร ตั้งแต่การ 
ออกแบบ การผลิต การบรรจุภณัฑ ์และการตลาด 

3.2 ส่งเสริม สนบัสนุนการทาํการเกษตรท่ีย ัง่ยนื ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 พฒันา และเสริมสร้างศกัยภาพในดา้นการประกอบอาชีพแก่ประชาชนและ 

ผูด้อ้ยโอกาส 
3.4 พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงรุก 

 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย 4 แนวทางการพฒันา 
4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสาํนึกแก่ชุมชน และองคก์รเครือข่ายดา้นการอนุรักษ ์
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ส่ิงแวดลอ้ม ในการจดัการเพื่ออนุรักษ ์พฒันา และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
4.2 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูเพิ่มพื้นท่ีป่า และป่าตน้นํ้าลาํธารใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ และคงความ 

หลากหลายทางชีวภาพ 
4.3 พฒันา และฟ้ืนฟแูหล่งนํ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเกบ็กกันํ้าใชใ้นการอุปโภค 

บริโภค และการประกอบอาชีพ 
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 

และมลภาวะอ่ืน ๆ 
5. การพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ ีประกอบดว้ย 4 แนวทางการพฒันา 

5.1 พฒันาเพิ่มขีดความสามารถในดา้นการบริหารจดัการ การเงิน การคลงั และ 
งบประมาณ ใหมี้ประสิทธิภาพ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

5.2 พฒันาระบบการใหบ้ริการและเพิ่มขีดสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรทุกระดบั 
อยา่งต่อเน่ือง 

5.3 เสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมชุมชนและประชาชน ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ทุกขั้นตอน 

5.4 พฒันาเสริมสร้างภาวะผูน้าํทอ้งถ่ินใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

      4.1  ประเด็นหลกัการพฒันาจากนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

    ดร.พงษศ์กัด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ ์ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เม่ือวนัท่ี   15  กมุภาพนัธ์  2555  โดยกาํหนดนโยบายการพฒันาทอ้งถ่ินไวใ้น  6  
ดา้น  ดงัน้ี  
1. นโยบายด้านการพฒันาคุณภาพคนและสังคม  

 เป้าหมายจะพฒันาคนให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดาํรงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข มีสุขภาวะดีข้ึนทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และพฒันาสังคมคนขอนแก่นใหเ้ป็น
สังคมท่ีมีความเขม้แขง็ และมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ
สังคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทร สาํหรับเป็นทุนทางสังคมในการพฒันาขอนแก่นให้ไปสู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน โดยมี
แนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
 1.1 พฒันาคุณภาพคนทุกกลุ่มวยัใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะในการดาํรงชีวิตอยา่งเหมาะสมในแต่
ละช่วงวยั สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใหค้วามสาํคญักบั
การนาํหลกัปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศกัยภาพของคนให้มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
และเป็นพลงัทางสังคมในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และสนบัสนุนปัจจยั
ท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 1.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่เด็ก และเยาวชน ใหต้ระหนกัถึงคุณค่าวฒันธรรม
และภูมิปัญญาไทย ดว้ยการเสริมสร้างจิตสานึกท่ีดี มีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ อยูร่่วมกนัดว้ยความรัก ความสามคัคี 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย และสร้างค่านิยมใหภ้าคภูมิใจในวฒันธรรมไทย 
เพื่อเป็นฐานในการกา้วไปสู่สงัคมคุณภาพ  
 1.3  เสริมสร้างสุขภาวะให้คนมีสุขภาพแขง็แรงทั้งกายและใจ  ดว้ยการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา
ระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร เนน้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั ควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพชุมชนในการเฝ้าระวงัและ
การจดัการกบัโรคอุบติัใหม่และโรคระบาดซํ้ าให้ทนัต่อสถานการณ์ สนับสนุนการสร้างระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ส่งเสริมการแพทยท์างเลือก ส่งเสริมบทบาทและเพ่ิมขีดความสามารถของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้น (อสม.) ใหเ้ป็นนกัจดัการสุขภาพชุมชน ใหส้ามารถเป็นกาํลงัสาํคญัในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 1.4 เสริมสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดใหก้บัประชาชน เยาวชนทัว่ไป และเยาวชนกลุ่มเส่ียง ไม่ใหเ้ขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และส่งเสริม สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบครบวงจร ทั้งดา้นการป้องกนั 
การปราบปราม การบาํบดัรักษา และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
  1.5 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาการเล่นกีฬาเพื่อออกกาํลงักาย และพฒันากีฬาท่ีมีศกัยภาพไปสู่กีฬา
อาชีพ รวมถึงพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการกีฬาให้ไดม้าตรฐานสากล ทั้งดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก สนามกีฬา 
วสัดุ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และรองรับการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ  
 1.6 ฟ้ืนฟูวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีดีงาม อนุรักษ์ ทาํนุบาํรุง และบูรณะแหล่งศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินและมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ใหเ้ป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป 

2. นโยบายด้านการพฒันาการศึกษา  

 โดยจะพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัให้สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ จดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ และพฒันาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน โดยจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียน และการบริหารท่ีเนน้สถานศึกษาเป็นสาํคญั ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาท่ีสาม 
ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาในและนอกระบบให้มีคุณภาพ และพฒันาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็น
รากฐานการพัฒนาคนให้เป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 
ประกอบดว้ย 
 2.1 พฒันาหลกัสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นและ
เช่ือมโยงกบัภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งดา้นวิชาการ ทกัษะชีวิต และนนัทนาการ ท่ี
ครอบคลุมทั้งดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา วฒันธรรม ศาสนา และประชาธิปไตย  
 2.2 พฒันาระบบการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ให้มี
คุณภาพ ไดม้าตรฐาน โดยมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดบัปัจเจกบุคคล สร้างความ
ตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี  
 2.3 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยสนบัสนุนให้มีระบบการเรียนการ
สอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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 2.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัใหมี้คุณภาพ 
และพอเพยีงกบัสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวยั ให้มีคุณภาพ และ
พฒันาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. นโยบายการพฒันาเมืองและชุมชน 
 เป้าหมายเพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ การบริการ และการลงทุนของภูมิภาค และประตูสู่
อินโดจีน ให้จงัหวดัขอนแก่นมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บา้น ตาํบล และอาํเภอ ท่ีได้
มาตรฐาน ประชาชนไดรั้บบริการดา้นการคมนาคมท่ีทัว่ถึง สะดวก และปลอดภยั มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการท่ีพร้อม บริหารจัดการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
ปลอดภยั และพึงพอใจในการรับบริการ โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
 3.1 พฒันายกระดบัโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บา้น ตาํบล และอาํเภอ ใหไ้ด้
มาตรฐานตามหลกัวิศวกรรมจราจร และมาตรฐานการป้องกนัอุบติัภยัทางถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3.2 พฒันาเสน้ทางเขา้สู่แหล่งเกษตรกรรม ใหเ้กษตรกรใชใ้นการลาํเลียงขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สู่
แหล่งชุมชนและกระจายสินคา้ไปยงัแหล่งจาํหน่ายอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว  
 3.3 พฒันาเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสารท่ีไดรั้บถ่ายโอน 
ใหมี้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภยั  
 3.4 ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาระบบเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตเมืองและ
ชุมชน ดว้ยการบูรณาการความร่วมมือกบัภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และให้ชุมชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยัระหว่างทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ องคก์รเอกชน และ
ชุมชน ใหก้ารช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัท่วงที  
 3.5 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคใหท้ัว่ถึง ตามศกัยภาพความ
พร้อม และเป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด  

4. นโยบายด้านการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน   

 เป้าหมายจะพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจระดบัชุมชนให้เขม้แข็ง และ
สามารถแข่งขนัได ้ใหมี้การรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี ชุมชนสามารถบริหารจดัการและ
ขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ยา่งครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ผา่นเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพฒันาจากทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกบั การพฒันาชุมชนพ่ึงตนเอง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้และ
พร้อมรองรับการเติบโตสู่การเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสําคญั 
ประกอบดว้ย  
 4.1 ส่งเสริม พฒันา และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีมีอยู่แลว้ 
ส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศกัยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
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พฒันามาตรฐานบริการดา้นการท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียว  
 4.2 ส่งเสริมการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และลดตน้ทุนทางการเกษตร สร้าง
มูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทาํการเกษตรดว้ยระบบเกษตรยัง่ยืนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทาํเกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน สนบัสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร อาหาร และ
พลงังาน 
 4.3 ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ประชาชนทัว่ไป และกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส มีอาชีพและรายไดเ้พียงพอต่อการ

ดาํรงชีพ โดยการฝึกอาชีพและสนบัสนุนปัจจยัในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพและความตอ้งการ 

 4.4 ส่งเสริม สนบัสนุน การพฒันาการเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑชุ์มชนอยา่งครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต 
การแปรรูป การออกแบบ การบรรจุภณัฑ ์และการตลาด โดยเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงส่งเสริมใหมี้การ
รวมกลุ่มอาชีพตามศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ีเพื่อพฒันาไปสู่วิสาหกิจชุมชน 

5. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 เป้าหมายจะพฒันาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภยั
พิบติัทางธรรมชาติ และสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการนํ้ าอยา่งบูรณาการ ให้
สามารถป้องกนัปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ได ้เพื่อเป็นฐานการผลิตของชุมชน โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสําคญั 
ประกอบดว้ย 
 5.1 สนบัสนุน ส่งเสริมการฟ้ืนฟู รักษาป่าตน้นํ้ าลาํธาร และการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 5.2 พฒันา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้ าในแหล่งนํ้ าท่ีมีศกัยภาพในการกกั
เก็บนํ้ า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนนํ้ า และบรรเทาอุทกภยั จดัหาแหล่งนํ้ าในระดบัไร่นาและชุมชนอย่างทัว่ถึง 
เพื่อใหเ้พียงพอกบัการเกษตร อุปโภค และบริโภค 
 5.3 พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะและนํ้ าเสียชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคดัแยกขยะ
เพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด สนบัสนุนและพฒันาระบบการจดัการขยะแบบครบวงจร เสริมสร้างองคค์วามรู้แก่
ชุมชนในการจดัการนํ้าเสียในชุมชน และพฒันาเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
 5.4 เสริมสร้างศกัยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้ น ท่ี  โดยสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการคนอยูร่่วมกบัระบบนิเวศอยา่งเก้ือกลู 
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6. นโยบายด้านการบริหารจัดการทีด่ ี 

 เป้าหมายเพื่อจะพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีขีดสมรรถนะสูง มีระบบ
บริหารจดัการท่ีดี บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเร่ิม เปล่ียนแปลง และปรับตวัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ  สามารถให้บริการสาธารณะท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ีเน้นการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลกัการ ธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
 6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และนวตักรรมสมยัใหม่ ในการ
ปฏิบติังาน และใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 6.2 พฒันาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการการเงินการคลงัใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได ้ 
 6.3 พฒันาขีดสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ 
และมีความรับผิดรับชอบ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการและการให้บริการสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งพฒันาใน 4 ดา้น คือ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง มีส่วนร่วม เก่ง และดี   
 6.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันากระบวนการชุมชนเขม้แขง็ใหเ้กิดพลงัของคนในชุมชน และมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผดิชอบในการพฒันา และแกไ้ขปัญหา  
 

                4.  การจัดทาํแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
 

                      4.1  ความหมายและความสําคญัของการวางแผน 

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 17 บญัญติัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีหนา้ท่ีในการพฒันาทอ้งถ่ินและจดัทาํแผนพฒันาของตนเอง 
เพื่อเป็นกรอบในการกาํหนดทิศทางการพฒันาให้บรรลุไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการในอนาคต และสามารถจดัสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 
ไดก้าํหนดองค์กรและกระบวนการการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมตลอดจนกาํหนด
ระยะเวลาแลว้เสร็จของแผนพฒันา ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งจดัทาํแผนพฒันา รวม 2 แผนดว้ยกนั คือ 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพฒันาระยะยาว  โดยเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกาํหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัและจงัหวดั อาํเภอ และแผนชุมชน 
  2. แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา โดยมีลกัษณะเป็นการกาํหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาท่ีจดัทาํ
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ข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  และมีความต่อเน่ืองท่ีเป็นแผนกา้วหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี 
 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  จึงเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ใหมี้ความคล่องตวั สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน สามารถตอบสนองปัญหา และความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยทุธศาสตร์การ
พฒันากลุ่มจงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั และนโยบายผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ภายใตศ้กัยภาพการพฒันาของทอ้งถ่ิน
นั้น  
                   4.2 ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 
          จากคาํนิยามของ  “แผนพฒันาสามปี”  ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถอธิบายถึงลกัษณะของแผนพฒันา
สามปี ไดด้งัน้ี 
  (1)  เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  (2) เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคก์ารพฒันาท่ีชดัเจน และมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงท่ีทอ้งถ่ินจะนาํไปดาํเนินการตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้
  (3)  เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมพฒันาท่ีทอ้งถ่ินจะดาํเนินการในช่วงระยะเวลา สามปี 
  (4) เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

รูปภาพที ่2  แสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนพฒันากบัการจัดทาํงบประมาณประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา

แผนพฒันาสามปี

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี

แผนการดาํเนินงานประจาํปี
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                  4.2.1 วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนพฒันาสามปี 
  (1) เพื่อนาํไปใชเ้ป็นกรอบการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น และการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
 (2)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการประสานและบูรณาการโครงการระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
และหน่วยงานอ่ืน  
 (3)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการกาํกบั ติดตาม การแปลงแผนยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุสู่
วิสยัทศันแ์ละจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา รวมทั้งใชใ้นการบริหารงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ใหเ้กิดความคุม้ค่า และประโยชน์สูงสุด   
  (4)  สาํหรับเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น 
 

                        4.2.2 ขั้นตอนในการจัดทาํแผนพฒันาสามปี 
  การจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดจ้ดัทาํ
ข้ึนตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548   ซ่ึงสรุปขั้นตอนการจดัทาํแผนมี  6  ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและจัดเก็บข้อมูล ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย
กจิกรรม ดังนี ้
   (1) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐาน ประเด็นปัญหา และ
ผลการพฒันาท่ีผา่นมา 
  (2) การวิเคราะห์ขอ้มูล จะประกอบดว้ย การประเมินผลการพฒันาท่ีผา่นมา  การวิเคราะห์ศกัยภาพการ
พฒันาของทอ้งถ่ิน ประเดน็ปัญหาสาํคญั และความตอ้งการพฒันาของประชาชนในทอ้งถ่ิน  
  (3) การกาํหนดประเดน็หลกัการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา โดยมีกิจกรรม
ดาํเนินการ ดงัน้ี 
        1) การสรุปนโยบายและทิศทางการพฒันาประเทศ ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั และ
จงัหวดั และแนวทางการพฒันาจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พร้อมทั้งขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
        2) จดัการประชุมประชาคมทอ้งถ่ินร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น  เพื่อพิจารณากาํหนดประเดน็หลกัการพฒันาในหว้งระยะสามปี ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
  (4) จดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  เพื่อรับทราบปัญหาความตอ้งการของประชาชนจากการจดัเวที
ประชาคมทอ้งถ่ินมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดบัพื้นท่ี   
 ขั้นตอนที่ 2  การรวบรวมแผนงาน/โครงการ  ขั้นตอนน้ีจะเป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พฒันาจากส่วนราชการต่าง ๆ และขอ้เสนอความตอ้งการพฒันาจากประชาคมทอ้งถ่ิน  
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 ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ในขั้นตอนวิเคราะห์แผนงาน/โครงการน้ี องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์กลัน่กรองแผนงาน/โครงการ เพื่อนาํไปจดัทาํ “ร่าง” 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาแผนงาน/โครงการ ดงัน้ี 
   (1) พิจารณาถึงความสอดคลอ้งของแผนพฒันากบักรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

 (2) พิจารณาถึงความสอดคลอ้งของแผนพฒันากบัประเด็นหลกัการพฒันาท่ีคณะกรรมการพฒันา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น กาํหนดไว ้ 

 (3) พิจารณาความสอดคลอ้งของแผนพฒันากบัสถานะทางการคลงัและทรัพยากรในการบริหาร
จดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

          (4) จดัเรียงลาํดบัความสาํคญั และความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการท่ีมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยูข่องประชาชนและมีความจาํเป็นเร่งด่วนมากตอ้งนาํไปปฏิบติัก่อน โดยแยกประเภทของโครงการเป็น 3 
ประเภท คือ 
   1) โครงการท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการเอง 
   2) โครงการท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นอุดหนุนใหห้น่วยงานอ่ืนดาํเนินการตามท่ีมี
ระเบียบ กฎหมายกาํหนดไว ้
   3) โครงการท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
รวมทั้งโครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
  ขั้นตอนที ่4  การจัดทาํร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ประกอบดว้ยกิจกรรม        

 (1) การยกร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554 – 2557) โดยกองแผนและงบประมาณ  ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดน้าํผลจากขั้นตอนท่ี 
1 – 3 มายกร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ตามเคา้โครงท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 6 
ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 บทนาํ 
  ส่วนท่ี 2 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญั 
  ส่วนท่ี 3 สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมา 
  ส่วนท่ี 4 ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
  ส่วนท่ี 5 บญัชีโครงการพฒันา 
  ส่วนท่ี 6 การนาํแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัและติดตามประเมินผล 
  (2)  ประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เพื่อ
พิจารณาจดัทาํ “ร่าง” แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2555 – 2557) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น   
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  ขั้นตอนที่ 5  การพจิารณาร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เป็นขั้นตอนการนาํเสนอ “ร่าง” 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ต่อคณะกรรมการพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็น “ร่าง” แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ก่อนเสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น อนุมติั และประกาศใชแ้ผนพฒันา
สามปีต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 6 การเสนอขออนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ขั้นตอนน้ี เป็น
การเสนอ “ร่าง” แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.  2555- 2557) ท่ีคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแลว้ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น พิจารณาอนุมติัและประกาศใช้
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)และนาํไปเป็นขอ้มูลจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ.2555  ขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น และประกาศใหป้ระชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบโดยทัว่กนั รวมทั้งแจง้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   และจดัส่งแผนพฒันาสามปีฯ ท่ีประกาศใชแ้ลว้ใหค้ณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ระดบัจงัหวดั จงัหวดัขอนแก่น พิจารณาใหค้วามเห็นต่อไป 
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                              รูปภาพที่ 4  แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาสามปี 

การเตรียมการการเตรียมการ รวบรวมรวบรวม//วิเคราะห์วิเคราะห์
ข้อมูลข้อมูล

การรวบรวมแผนงานการรวบรวมแผนงาน//โครงการโครงการ

การวเิคราะห์แผนงานการวเิคราะห์แผนงาน//โครงการโครงการ

มิถุนายนมิถุนายน

จดัทาํจดัทาํ  ““ร่างร่าง””  แผนพฒันาสามปีแผนพฒันาสามปี

พจิารณาพจิารณา  ““ร่างร่าง””  แผนพฒันาสามปีแผนพฒันาสามปี

อนุมตัิอนุมตัิ

ประกาศใช้ประกาศใช้

คกกคกก..พฒันาท้องถ่ินพฒันาท้องถิ่น

คกกคกก..สนับสนุนฯสนับสนุนฯ

นายกองค์การนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบริหารส่วนจังหวัด

 
                      4.3 ประโยชน์ของการจัดทาํแผนพฒันาสามปี 
  (1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีเคร่ืองมือในการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่
การปฏิบติัในช่วงระยะ 3 ปี  ท่ีตรงกบัประเด็นปัญหาเร่งด่วน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน และครอบคลุมการพฒันาในทุกดา้น รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกบัแนวนโยบายการพฒันาในระดบัต่าง ๆ  
สาํหรับนาํมาใชใ้นการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานะ การคลงัและขีดความสามารถของ
ทรัพยากรดา้นการบริหารจดัการ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
  (2) ใช้เป็นเคร่ืองมือในการประสานและบูรณาการการดาํเนินโครงการพฒันาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน  
  (3) ใชใ้นการกาํกบั ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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ข้ันตอนการประสานและจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

• แนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาฯ กําหนด 
• กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต   
  จังหวัด
• ข้อมูลปญหา/ความต้องการของประชาคม

ร่างแผนพัฒนาสามป (2555-2557)

เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

เสนอ
ผู้บริหารอนุม้ติ

อนุมัติ

เห็นชอบเสนอผู้บริหาร

เดือนมิถุนายน 2554

ส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินระดับจังหวัด

 
 
                      4.4 การนําแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏบัิติและการติดตามประเมินผล 
  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เป็นแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพฒันาท่ีสอดคล้องกับแนวทางพฒันาตามแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น (พ.ศ.2555 – 2557) และสอดคลอ้งกบักรอบยทุธศาสตร์
การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ในการผลกัดนัเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
นาํไปสู่การแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น กาํหนดแนวทางท่ีสาํคญั
ในการนาํไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์การพฒันาฯ ไวด้งัน้ี 
     1. การพฒันาระบบการวางแผนและงบประมาณ  
      1.1 ให้สาํนกั/กอง นาํแผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งการวางแนวทางเพ่ือใหมี้การปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงาน/โครงการ
ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี  
      1.2 กาํหนดวงเงินงบประมาณประจาํปี เพื่อสนบัสนุนการพฒันาและการบูรณาการแผนงานและ
โครงการในระดบัทอ้งถ่ินตามแผนพฒันาสามปี  
      1.3 การทบทวน และปรับปรุงแผนพฒันาสามปีเป็นประจาํทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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 2. การพฒันาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล 
      2.1 สร้างระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาสามปีให้เป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อ
ติดตามความกา้วหนา้ ปัญหาและอุปสรรคในการนาํแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบติั และนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงการ
ดาํเนินงานโครงการใหบ้รรลุเป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาตดัสินใจในการดาํเนินงานโครงการในอนาคต 
      2.2 สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  การติดตามและประเมินผลเป็น
กระบวนการทาํให้ทราบถึงผลการดาํเนินงานขององคก์ร ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว้
หรือไม่  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผลถือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ท่ีจะนาํมากาํหนดนโยบายและ
แนวทางการพฒันาดา้นต่าง ๆ ขององคก์รในอนาคต โดยกาํหนดการติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  เพื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้นการปรับแผนพฒันาให้มีประสิทธิภาพ และนาํไปสู่การ
ปฏิบติัใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ไดด้งัน้ี 
                การติดตามผล  เป็นกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบติังาน วา่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตน้ทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอยา่งเป็น
ระบบและมีความต่อเน่ือง เพื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้นการปรับแผนพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ และนาํไปสู่การปฏิบติัให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
                การประเมินผล  เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัแผนท่ีกาํหนดไว ้รวมถึง
การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบติั เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาใชใ้นการแก�ไข ปรับปรุงหรือการขยาย
ขอบเขตหรือการยติุการดาํเนินงาน การประเมินผลจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีวา่แผนท่ีกาํหนดไวไ้ดมี้การปฏิบติัหรือไม่ อยา่งไร 
รวมทั้งยงัเป็นตวัช้ีวดัวา่แผนท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้นั้นไดผ้ลอยา่งไร บรรลุผลลพัธ์ตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  
                             ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  ระยะเวลาท่ีจะใชใ้นการดาํเนินการติดตามและประเมินผล
ของแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555– 2557) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น กาํหนดเป็น 2 ระยะ คือ 
   (1) การติดตามและประเมินผลในระหว่างดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ  กาํหนดจะดาํเนินการ
เป็นรายไตรมาสทุก 3 เดือน เพื่อให้ทราบถึงความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานว่ามีผลสาํเร็จเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกบั
เป้าหมาย และปัญหาอุปสรรคท่ีทาํให้การดาํเนินงานล่าช้า และนําผลท่ีได้มาปรับกลยุทธการดาํเนินงาน เพื่อให้
โครงการพฒันาสาํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ท่ี    กาํหนดไวใ้นแผนพฒันา 
   (2) การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพฒันาฯ  เป็นการติดตามและประเมินผลเม่ือ
เสร็จส้ินแผนพฒันาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิในการดาํเนินงานตามแผนพฒันา ปัญหา และ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรั้บจากผลของการพฒันา เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการติดตามและ
ประเมินผลมาทบทวน และปรับแผนพฒันาให้สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และตอบสนองต่อปัญหา
ความตอ้งการของประชาชนในระดบัพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 3. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงานให้ประชาชนรับทราบ  กําหนดให้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์แผนงาน/โครงการ รวมทั้งผลการปฏิบติังานของหน่วยงานในสังกดัให้สาธารณชนไดรั้บทราบอยา่ง
ทัว่ถึงและต่อเน่ือง ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านส่ือต่างๆ อาทิ ส่ือเอกสารส่ิงพิมพ์ และส่ือ
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อิเล็กทรอนิกส์  โดยผ่านเว๊ปไซด์ของหน่วยงาน  www.kkpao.go.th  เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและ
นาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง รวมถึงติดตามและตรวจสอบการดาํเนินงานตามแผนพฒันาสามปีท่ีประกาศใช ้
 

                4.5   การติดตามประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประกอบด้วย 
   (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะเป็นองค์กรรับผิดชอบหลัก
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548 ข้อ  28 กําหนดให้ผู ้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบดว้ย 
    1) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือก จาํนวน 3 คน 
    2) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือก จาํนวน 2 คน 
    3) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จาํนวน 2 คน      
    4) หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเอง จาํนวน 2 คน 
    5) ผูท้รงคุณวฒิุท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จาํนวน 2 คน 
 โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทาํหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหน่ึงคน
ทาํหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

      กรรมการตามขอ้  28  ใหมี้วาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้
 ขอ้  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

            (1)  กาํหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
            (2)  ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
            (3)  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของ
ทุกปีทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

            (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือช่วยปฏิบติังานตามเห็นสมควร 
ขอ้ (30) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบใหห้น่วยงานหรือบุคลากรนอกดาํเนินการหรือ ร่วม

ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาไดโ้ดยมีขั้นตอนดาํเนินการ  ดงัน้ี 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัทาํร่างขอ้กาํหนดขอบข่าย และ

รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหห้น่วยงานหรือบบุคลากรภายนอกดาํเนินการเพื่อเสนอผูบ้ริหาร ทอ้งถ่ิน 
(2)  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัขอ้กาํหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

                        (3) หน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกดาํเนินการหรือร่วมมือดาํเนินการติดตามและ ประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคลคลภายนอกท่ีดาํเนินการหรือร่วมดาํเนินการติดตามและ ประเมินผล

รายงานผลการดาํเนินการซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลเพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความคิดเห็นต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
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(1) ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรมการ 
พฒันาทอ้งถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอย่าง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปีทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
                 ขอ้ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององคก์ร ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย อาจจดัใหมี้การติดตามและ ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดต้ามความเหมาะสม 

 

                 4.6  การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี 
จุดมุ่งหมายสาํคญัของการประเมินผลแผนยทุธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาํแผนยทุธศาสตร์

ไปปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพียงใด และไดผ้ลเป็นอยา่งไรเพ่ือท่ีจะสามารถวดัความสัมฤทธ์ิผลของแผนยทุธศาสตร์ได ้ใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นสมมุติฐานในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ฉบบัต่อไปได ้ดงันั้น 
การท่ีจะประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การพฒันาในภาพรวมไดจ้าํเป็นตอ้งประเมินผลการปฏิบติัในแต่ละแนวทางการ
พฒันาก่อน เพื่อนาํไปสู่การวดัความสาํเร็จของยทุธศาสตร์ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นไดว้่าการพฒันาเป็นไปในแนวทางใด 
บรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและตอบสนองต่อวิสัยทศัน์หรือไม่ ดงันั้น ในขั้นตน้ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจึงตอ้งติดตามประเมินผลแผนพฒันาสามปี ให้ไดข้อ้มูล ขอ้เท็จจริง อนัจะนาํมาสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจาก
ผลการปฏิบติัจริงท่ีเกิดข้ึน 
 

                     แนวทางและวธีิการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและ 
แผนพฒันาสามปี 
การติดตาม (Monitoring)  

การติดตามนั้น จะทาํให้เราทราบไดว้่าขณะน้ีไดมี้การปฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึง
ระยะใดแลว้ ซ่ึงเทคนิคอยา่งง่ายท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตามได ้เช่น ท่ีจะทาํใหห้น่วยงานสามารถ ติดตาม
ไดว้า่การดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดาํเนินการในช่วงใด ตรงกาํหนดระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้
หรือไม่แผนปฏิบติัการกจ็ะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดตามผลการดาํเนินงานดงัไดก้ล่าวมาแลว้   
การประเมินผล (Evaluation)  

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จาํเป็นตอ้งมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตวัช้ีวดั 
(Indicators) เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชดัเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดย
ประกอบดว้ยเกณฑท่ี์สาํคญัใน 2 ระดบั คือเกณฑก์ารประเมินหน่วยงาน และเกณฑก์ารประเมินโครงการ ซ่ึงสรุปได้
ดงัน้ี 
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวดัการประเมินผลหน่วยงาน  
ประกอบดว้ย  7  เกณฑ ์ 22  ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวตัถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement) 
เป็นการประเมินความสาํเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีนาํนโยบายไป

ปฏิบติั กบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององคก์ร 2 ส่วน คือ ผลในภาพรวมและ
ระดบัปฏิบติัการ ผลการดาํเนินงานจะตอ้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกวา้งขวาง อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ
และมีการกาํหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดาํเนินงานประจาํปีสัมฤทธิผลรวมถึงการ
ดาํเนินงานท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในระยะยาว โดยมีตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ 

ผลผลติ (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คอื 
  ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกบัเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ โดย

เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กรในสายตาของสมาชิกขององค์กรและ
ประชาชนผู ้รับบริการ  การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะท่ีเป็นพลวัตร  (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดลอ้มของภายนอกองคก์ร 

 ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operati0n outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดบัการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกาํลงัคนระดบัการบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วน
ของตน้ทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non – 
performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรขององคก์ร การประหยดั
พลงังานและการรักษาสภาวะแวดลอ้ม 

 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั 4 ประการ คือ 
(1)  การเข้าถึง  เนน้ความสาํคญัในเร่ืองโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม 

ใหไ้ดรั้บบริการสาธารณะ 
(2)การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัประชาชน 
(3)การกระจายผลประโยชน์  เนน้ความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทน 

ใหแ้ก่สมาชิกใจสงัคม 
(4)ความเสมอภาค  เนน้ความเป็นธรรมเพ่ือใหห้ลกัประกนัเร่ืองสิทธิและโอกาสในการไดรั้บ 

บริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งกลุ่ม 
 

3. เกณฑ์ความสามารถคุณภาพในการให้บริการ 
 ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ 
สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตวัช้ีขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
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ความทั่วถึงและเพยีงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และครบถว้นของการใหบ้ริการทั้ง
ในดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการและระยะเวลาท่ีบริการ 

ความถ่ีในการให้บริการ เป็นตวัช้ีวดัระดบัการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสมํ่าเสมอต่อภารกิจนั้น
หรือไม่ 

ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการช้ีวดัประสิทธิภาพขององคก์รท่ีมุ่งเนน้การบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา 
มีการใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม  ซ่ึงในทางปฏิบัติจ ําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการบริการไว้เ ป็นแนวทาง 
 

4. เกณฑ์ความรับผดิชอบต่อหน่วยงาน 
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ 
พันธกิจต่อสังคม เป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงภารกิจของหน่วยงานท่ีมีต่อสังคม พิจารณาไดจ้ากวิสัยทศัน์ 

นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
ความรับผดิชอบต่อสาธารณะ เป็นตวัช้ีวดัถึงความรับผดิชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
การให้หลกัประกนัความเส่ียง เป็นตวัช้ีวดัท่ีมีความสาํคญัเพื่อใหห้ลกัประกนัวา่ประชาชนผูรั้บบริการจะ

ไดรั้บความคุม้ครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของหน่วยงาน 
การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวช้ีวดัถึงความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดับสูงและเจ้าหน้าท่ีของ

หน่วยงานท่ีจะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผดิพลาดในการบริหารหรือการปฏิบติังาน  
 

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั 4 ประการ คือ 
การกาํหนดประเด็นปัญหา  การกาํหนดประเดน็ปัญหาท่ีมาจากประชาชนผูรั้บบริการและมีการพิจารณา

จดัลาํดบัความสาํคญั 
การรับฟังความคิดเห็น  เป็นตวัช้ีถึงระบบเปิดกวา้งในการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ

ประชาชน 
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็นตัวช้ีวดัการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกวา้งให้สาธารณะชนไดรั้บทราบและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ 

ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  เป็นตวัช้ีวดัการตอบสนองในการแกไ้ขปัญหา การให้ความสาํคญัและ
การกาํหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา 
6. เกณฑ์ความพงึพอใจของลูกค้า 

ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 2 ประการ คือ 
ระดับความพึงพอใจ เป็นตวัช้ีวดัความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการ

ปฏิบติังาน 
การยอมรับหรือคัดค้าน  เป็นตวัช้ีวดัระดบัการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงานซ่ึงพิจารณาจาก

สดัส่วนการยอมรับหรือคดัคา้น เน่ืองมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
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7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ 
(1) ผลกระทบภายนอก  เป็นตวัช้ีวดัว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซ่ึงสร้างความเสียหายจากการ

ดาํเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวดัจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายท่ีเกิดข้ึน เช่น การก่อสร้างถนน
ขวางทางนํ้าหลากทาํใหเ้กิดปัญหานํ้าท่วมใหญ่ 

 (2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตวัช้ีวดัผลเสียหายท่ีสังคมตอ้งแบกภาระ เช่นค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูบูรณะ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑร์วม (Multiple criteria and indicators) 
และสามารถใชเ้ป็นกรอบหรือเคร่ืองมือในการประเมินผลลพัธ์สุดทา้ยและผลกระทบในการดาํเนินงานในภาพรวม 
เพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานระดบัการบรรลุผลและการสนองตอบความพึงพอใจของ
ลูกคา้หรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สาํหรับค่าตวัแปร (Attributes) อาจ แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะกิจกรรมการ
ดาํเนินงานของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวดัการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการ จาํเป็นตอ้งมีเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัเพื่อเป็นเคร่ืองมือกาํหนดกรอบทิศทางในการ

วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบดว้ยเกณฑท่ี์สาํคญั 8 เกณฑ ์ดว้ยกนัคือ 
 

1.  เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาํเนินกิจกรรมกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดตามแผน การประเมิน

ความกา้วหน้ามุ่งท่ีจะตอบคาํถามว่า การดาํเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดหรือไม่ 
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกบัปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั  4  ประการ คือ 
           (1)  ผลผลติเทียบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการ
ว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสร้างได้ จาํนวนแหล่งนํ้ าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร 
สดัส่วนปริมาณ ภารงานการก่อสร้าง เทียบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลาท่ีกาํหนด 

(2)  จํานวนกจิกรรมแล้วเสร็จ  เน่ืองจากโครงการประกอบดว้ยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมาย  จึงจาํเป็นตอ้ง
มีตวัช้ีวดัความกา้วหน้า โดยพิจารณาจาํนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ ทั้งกิจกรรม
หลกั กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็น สัปดาห์ เดือน ไตรมาส   หรือระยะ
ของโครงการ (Phase) 

(3)  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตวัช้ีวดัความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซ่ึง
ครอบคลุมดา้นงบประมาณโครงการ ไดแ้ก่ งบประมาณท่ีใชไ้ป งบประมาณท่ีอยูร่ะหว่างผกูพนั เงินงวดและแผนการ
ใชจ่้ายงบประมาณโครงการ และอตัราการใชบุ้คลากรสัมพทัธ์กบัเวลา ในรูปของคน -  วนั (Man – Day) หรือ คน - 
เดือน (Man – Month) 
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(4)  ระยะเวลาทีใ่ช้ไป  เป็นตวัช้ีวดัความกา้วหนา้เพื่อดูวา่ไดใ้ชเ้วลาไปเท่าใดแลว้ และเหลือระยะเวลาอีก
เท่าใดคงจะครบกาํหนดแลว้เสร็จ โดยจะสามารถใชเ้ป็นเกณฑป์ระเมินและควบคุมกิจกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
ดา้นเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตอ้งใชจ้ริงเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรวม 
 

2.  เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได ้กบัทรัพยากรท่ีใช้ไปในการดาํเนินงาน 

ทรัพยากรท่ีใชน้อกจากงบประมาณแลว้ ยงัหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรทางการจดัการและเวลาท่ีใชไ้ปใน
การดาํเนินงาน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ คือ 

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีเหมาะสมและคุม้ค่ากบัการลงทุน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการใชจ่้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน์ ลดค่าใชจ่้ายและประหยดัตน้ทุนการผลิต 

(2) ผลิตภาพต่อกําลังคน  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจา้หน้าท่ีโครงการ ซ่ึง
นอกจากจะเป็นตวัช้ีถึงประสิทธิภาพการดาํเนินงานแลว้ ยงัแสดงถึงสมรรถนะและศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลใน
การดาํเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาํลงัคนท่ีเหมาะสมในการดาํเนินกิจกรรม และการเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดว้ย 

(3) ผลติภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จาํนวนครัวเรือนท่ีไดรั้บ
การอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้เรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ในแต่ละปี จาํนวนผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เป็นตัวช้ีวดัความสามารถของโครงการในการประหยดั
ทรัพยากรทางการบริหารจดัการ อาทิ การปรับลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นในการดาํเนินโครงการ การตดัทอนขั้นตอน
การปฏิบติัซ่ึงส่งผลต่อการลดค่าใชจ่้ายของโครงการ การประหยดัค่าพลงังานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใชจ่้ายรวม  

 

3.  เกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑพ์ิจารณาระดบัการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น โดยดูจากผลลพัธ์

จากการดาํเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบดว้ย ตวัช้ีวดั 4 
ประการ คือ  

 ระดับการบรรลุเป้าหมาย  เป็นตวัช้ีวดัว่าโครงการบรรลุเป้าหมายดา้นใดบา้งและการบรรลุเป้าหมาย
ส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวดัการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากร
เป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

 ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตวัช้ีวดัความสําเร็จโดยให้ความสําคญักบัมติการมีส่วนร่วม โดยสามารถ
อธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลไดว้่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดบัความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงไร และ
โครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร ระดบัการมีส่วนร่วมสามารถวดัจาก จาํนวนประชากร ความถ่ี
ระดบัและกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการร่วมตดัสินใจ วางแผนติดตามผล 
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 ระดับความพอใจ เป็นเกณฑว์ดัระดบัการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชาชนเป้าหมาย
ท่ีพึงพอใจกบับริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีพึงพอใจในมาตรการตาม
โครงการ 

 ความเส่ียงของโครงการ  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิผลเพ่ือดูวา่โครงการมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย
ดา้นใดดา้นหน่ึงหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซ่ึงค่าความเส่ียงจะประเมินจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ
แวดลอ้มของโครงการ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและส่ิงแวดลอ้มทั้งระยะสั้นและยะยาว 
 

4.  เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม 

เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งท่ีมุ่งหวงั (Intended impacts)  และผลกระทบท่ีไม่ไดมุ่้งหวงั (Unintended 
impacts)  ซ่ึงอาจเป็นผลดา้นบวกหรือดา้นลบกไ็ด ้ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3 ประการคือ 

 คุณภาพชีวิต   เป็นตัวช้ีว ัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได ้ความเป็นอยู ่โอกาสทางการศึกษา การมีงานทาํ สุขอนามยั สภาพแวดลอ้มของครัวเรือน
ชุมชน โดยสามารถวดัจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรั้บบริการจากโครงการพฒันาท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดี หรือมาตรฐานการดาํรงชีวิต 

ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบโดยมุ่งเร่ืองทศันคติและความเขา้ใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการ โดยสามารถวดัระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตวัโครงการเอง โดยเฉพาะ
วตัถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทศันคติต่อ
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีโครงการ 

 การเปลีย่นแปลงพฤติกรรม  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบโดยใหค้วามสาํคญัเร่ืองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลงัมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนท่ียอมรับเทคโนโลยกีาร
ผลิตท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้ม จาํนวนเกษตรกรท่ีทาํการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิง่ข้ึน การปฏิบติัของการใชย้วดยานโดย
เคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ งมากข้ึน และลดละพฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลด
พฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

5.  เกณฑ์ความสอดคล้อง  (Relevance) 
เกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งมุ่งพิจารณาวา่วตัถุประสงคข์องโครงการ 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือสามารถแกไ้ขปัญหาตามท่ีกาํหนดไวแ้ต่ตน้หรือไม่ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการประเมินความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริง ตลอดจนจะตอ้งตอบคาํถามดว้ยว่า แนวทางและกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเป็นจริงไดห้รือไม่ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 

 ประเด็นปัญหาหลัก  ซ่ึงพิจารณาจากจาํนวนเร่ืองหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ทั้งท่ีไดรั้บ
การแกไ้ขแลว้และท่ียงัไม่สามารถแกไ้ข รวมถึงการจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาตามความเร่งด่วน ตามความ
รุนแรงของปัญหา 
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 มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  เป็นตวัช้ีวดัความสอดคลอ้งกับการแก้ไขปัญหา ซ่ึงเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจ้ากมาตรการท่ีผูบ้ริหารโครงการนาํมาใชต้ลอดช่วงระยะเวลา
ของการดาํเนินโครงการ และความสอดคลอ้งกบัปัญหาหลกั 

 ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตวัช้ีวดัถึงความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการในการแกไ้ขปัญหาท่ีประสบอยู ่อาทิ คาํร้องเรียน ขอ้ร้องทุกข ์ใหแ้กไ้ขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายโครงการท่ีไม่ไดรั้บผลประโยชน์จากการดาํเนินโครงการ หรือไดรั้บความเสียหายจากการดาํเนิน
โครงการซ่ึงจะเป็นตวัช้ีความสอดคลอ้งในการดาํเนินโครงการและสนองตอบต่อความตอ้งการของประชากร
เป้าหมาย 
 

6.  เกณฑ์ความยัง่ยนื  (Sustainability) 
เป็นเกณฑก์ารพิจารณาท่ีสืบเน่ืองจากความสอดคลอ้ง โดยพิจารณาระดบัความต่อเน่ืองของกิจกรรมว่า

จะสามารถดาํเนินต่อไปไดโ้ดยไม่มีการใชง้บประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเล้ียงตวัเองได ้
นอกจากน้ียงัหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยงัพื้นท่ีแห่งใหม่ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสําคญั 3 
ประการ คือ 

ความอยู่รอดด้านเศรษฐกจิ  (Economic  viability)  เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการ อาทิ จาํนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจ่้ายงบประมาณภาระผกูพนั สัดส่วนค่าใชจ่้ายเทียบกบั
ผลผลิตท่ีได ้ปริมาณเงินทุนสาํรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จาํนวน 
และขนาดกองทุนดาํเนินโครงการ ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีถึงความอยูร่อดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

 สมรรถนะด้านสถาบัน  (Institutional  capacity)  เป็นตวัช้ีวดัความสามารถของหน่วยงานในการบริหาร
โครงการ การพฒันาองคก์รประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบัการมีส่วนร่วมของประชากร
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตดัสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบติั
ท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินโครงการ 

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล  เป็นตวัช้ีวดัความยัง่ยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึงตวัเอง 
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาํเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดว้ยดี ทั้งการขยายผลตาม
แนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจาํนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกาํลงัผลิตของโครงการเดิม
และการขยายผลในแนวด่ิง ไดแ้ก่ การขยายพ้ืนท่ีโครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทัว่ภูมิภาค และการ
ยกระดบัโครงการเป็นระดบัชาติ 

 

 7.  เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Equity) 
เป็นเกณฑท่ี์มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลพัธ์และผลกระทบ

จากการดาํเนินโครงการ โดยยึดหลกัการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บหลกัประกนัเร่ืองความเป็นธรรม ความ
เสมอภาค ความทัว่ถึง ในการรับบริการ การจดัสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเท่าเทียม
กนั ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3 ประการ คือ 
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 ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  เป็นตวัช้ีวดัความเป็นธรรมโดยให้ความสําคญัทุกกลุ่มย่อย ใน
สังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรแหล่งนํ้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจดัหาตาํแหน่ง
ให้กบัผูว้่างงานและผูถู้กเลิกจา้ง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจดัให้ประชากรทุกสาขา
อาชีพ 

 ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตวัช้ีวดัท่ีให้ความสําคญัเร่ืองความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซ่ึงเป็น
ตวัช้ีวดัท่ีมีความสาํคญัมากข้ึนในการประเมินโครงการพฒันา โดยดูว่าการดาํเนินโครงการใหค้วามเสมอภาคระหว่าง
เพศ หรือมีการเลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ  (Gender discrimination)  หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเร่ืองความเท่าเทียมใน
โอกาส บทบาทระหวา่งหญิง/ชาย การปฏิบติัท่ีเคารพสิทธิของสตรี 

 ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น  (Intergenerational equity)  เป็นตวัช้ีวดัท่ีเนน้นความเป็นธรรม
ระหวา่งชนรุ่น ระหวา่งรุ่นปัจจุบนัและชนรุ่นอนาคต  (Future generation)  ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจดัหาพลงังาน โครงการพฒันาขนาดใหญ่ โครงการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบดา้นสงัคม โดยคาํนึงถึงชนรุ่นอนาคตซ่ึงจะเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจและ
การดาํเนินโครงการในปัจจุบนั 
 

8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  (Externalities) 
เป็นเกณฑท่ี์สาํคญัในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าการดาํเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมหรือชุมชนประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 
 ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  เป็นตัวช้ีวดัความเสียหายด้านส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นผลจากการดาํเนิน

โครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA)  ในช่วงก่อนทาํโครงการ เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับผดิชอบและมีการ
ชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลกัษณะท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหาย เพื่อเป็นหลกัประกนัความเส่ียง
ใหก้บัสงัคม เป็นมาตรฐานของผูอ้นุมติัและผูด้าํเนินโครงการ 

 (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบหรือความเสียหายทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
โครงการพฒันาของรัฐ ในลกัษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซ่ึงสร้างภาระให้กบัประชาชนและชุมชน
โดยรอบท่ีตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายเป็นตน้ทุนทางสังคม (Social costs) ท่ีตอ้งเสียไป อาทิ พื้นท่ีการเกษตรท่ีถูกนํ้ าท่วม
เสียหายจากโครงการสร้างเข่ือน 

  (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม  เป็นตวัช้ีวดัความเสียหายท่ีเกิดจากการดาํเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน อาทิ การดาํเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง การสูญเสีย
โครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีดี ความเส่ือมถอยของขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ความเช่ือ ความเอ้ือ
อาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเก้ือกลูของชุมชนดั้งเดิม 

 เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัดงักล่าวขา้งตน้สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการ ซ่ึงครอบคลุมมิติ 
ดา้น เศรษฐกิจ สังคม มิติดา้นการบริการจดัการ  มิติดา้นทรัพยากร และมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มเกณฑแ์ละตวัช้ีวดั จะเป็น
ประโยชน์ในการติดตาม และประเมินผลโครงการ ในลกัษณะท่ีเป็นพลวตัร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ 
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เพื่อวดัถึงความสาํเร็จและความลม้เหลวของโครงการพฒันาดา้นต่าง ๆ ซ่ึงในทางปฏิบติัจาํเป็นตอ้งนาํมาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัลกัษณะโครงการ โดยกาํหนดและวดัตวัแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตวัช้ีวดัรวม (COM posit indicators) 
ของแต่ละโครงการต่อไป  
 

 4.6  แนวคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
 

      การมีส่วนร่วม  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การพฒันาทั้งในการ
แกไ้ขปัญหาและป้องกนัปัญหาโดยเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการริเร่ิม ร่วมกาํหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตดัสินใจ
และปฏิบติัตามแผน ร่วมตรวจสอบการใชอ้าํนาจของรัฐทุกระดบั ร่วมคิดติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเร่ือง
ต่าง ๆ อนัมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพื้นท่ี 

5.7  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน  

1.1  ความหมาย 
  ความหมายของการมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งๆ เช่น การมีส่วนช่วยเหลือโดยสมคัรใจ การใหป้ระชาชนเขา้
ร่วมกบักระบวนการตดัสินใจและกระบวนการดาํเนินการของโครงการ ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ
เหล่าน้ี ลว้นเป็นขอ้ความท่ีดูจะมีความคล่องตวั ดูเป็นการปฏิบติังานท่ีจริงจงั ซ่ึงบ่งบอกว่าโครงการหรือแผนงานนั้น 
การมีส่วนร่วมจะมีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการดาํเนินงานอย่างไร สําหรับความหมายของการมีส่วน
ร่วมท่ีระบุค่อนขา้งเฉพาะเจาะจง เช่น การท่ีจะให้ประชาชนมีทั้งสิทธิและหนา้ท่ีท่ีจะเขา้ร่วมแกปั้ญหาของเขา ให้เขา
เป็นผูมี้ความริเร่ิมและมุ่งใชค้วามพยายามและความเป็นตวัของตวัเองเขา้ดาํเนินการและความคุมทรัพยากรและระเบียบ
ในสถาบนัต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาเหล่าน้ี ก็เป็นการแสดงถึงความหมายท่ีบอกถึงสภาพการมีส่วนร่วมท่ีเนน้ให้กลุ่มร่วม
ดาํเนินการ และมีจุดสําคญัท่ีจะให้การมีส่วนร่วมนั้นเป็นการปฏิบติัอย่างแขง็ขนั มิใช่เป็นไปอย่างเฉยเมยหรือมีส่วน
ร่วมพอเป็นพิธีเท่านั้น 
  Goodman (อา้งใน พงษธ์ร ธญัญสิริ, 2543 : 37) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง  
  1.  กระบวนการซ่ึงมวลชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมของส่วนรวม 
  2.  มวลชนท่ีเขา้ร่วมได้ใช้ความพยายามส่วนตวั เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน 
ตลอดจนทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้นๆ  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ การเก่ียวขอ้งของกิจกรรมต่างๆ ของมวลชน ใน
กิจกรรมต่างๆ จะมี 2 ดา้น คือ 
   2.1 ดา้นความคิดหรือกาํหนดนโยบาย ซ่ึงแบ่งไดอี้ก 3 ระดบัคือ 

     -  มวลชนเป็นเพียงผูใ้หข้อ้มูลข่าวสาร ขอ้คิดเห็น (Information Input) 
     -  มวลชนมีส่วนแบ่งในอาํนาจตดัสินใจ (Share Decision Making) 
     -  มวลชนเป็นผูก้าํหนดนโยบาย (Policy Formulation) 

                 2.2 ดา้นทาํหรือดา้นดาํเนินการตามนโยบาย ซ่ึงแบ่งไดอี้ก 3 ระดบั คือ 
     -  ร่วมกาํหนดเป้าหมายแผนงาน  
         (Participation on Formulating Objective and Plan) 
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     -  ร่วมดาํเนินการในกระบวนการจดัการ  
            (Participating on Manageme Resourecs) 

- ร่วมหนุนช่วยทรัพยากรการบริหาร  
      (Supporting on Management Resources) 

  ยวุฒัน์  วุฒิเมธี (2526 : 20) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน   ไดมี้ส่วน
ร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติัและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึงตวั
ประชาชน  
  นิรันดร์  จงวุฒิเวศย ์(2527 : 183) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและ
อารมณ์ (Mental and Emotional involvement) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม (Group situation) ซ่ึงผลของการ
เก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทาํการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กบัทั้งทาํให้เกิด
ความรู้สึกร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย 
  ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527 : 6) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐบาล
ทาํการส่งเสริม ชักนาํ สนับสนุน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มชนสมาคม 
มูลนิธิ และองคก์ารอาสาสมคัรรูปแบบต่างๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง
รวมกนั 
  ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528 : 5) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง การท่ี
ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยการใชค้วามพยายามหรือใชท้รัพยากรบางอยา่งส่วนตน ในกิจกรรมซ่ึงมุ่งสู่การพฒันา
ของชุมชน 
  สัญญา  สัญญาวิวฒัน์ (2528 : 288) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง 
พฤติกรรมอนักอรปดว้ยการร่วมและสมยอมตามพฤติกรรมท่ีคาดหวงัของกลุ่มทางการและไม่ใช่ทางการ หรือใน
ความหมายกคื็อ การท่ีประชาชนก่อใหเ้กิดส่ิงต่างๆ ร่วมกนันัน่เอง 
  กล่าวโดยสรุปแลว้  “การมีส่วนร่วม”   ของประชาชนมีความหมายเป็น 2 นยั ดว้ยกนั คือ  
(พรชยั  รัศมีแพทย,์ 2540 : 225-226)  
  1.  ความหมายอยา่งกวา้ง  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้ไปมี  ส่วนร่วม
ในการกาํหนดนโยบายของประเทศ และการบริหารประเทศ โดยผ่านกระบวนการทางการเมือง  เช่น การเป็น
ผูบ้ริหารพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร     การเป็นรัฐมนตรี การ
เป็นคณะรัฐมนตรี เป็นตน้ รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารทอ้งถ่ินและ  การเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินดว้ย 
  2.  ความหมายอย่างแคบ  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนเข้าไปช่วย
สนบัสนุนงานซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยกระทาํการภายในกรอบของกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ 
เง่ือนไขและปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 

  การท่ีชุมชนจะตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมกนัในงานยุติธรรมชุมชน  และร่วมรับผิดชอบในโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระบบนั้น  ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและปัจจยัหลายประการ  ทั้งปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
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และสังคม  ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะภายในของบุคคล  ซ่ึงเป็นการรับรู้ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก  ดงัมีผูใ้ห้ความเห็นไว ้
ดงัต่อไปน้ี 
 ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527 : 212-213) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเร่ืองให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์และนโยบายการพฒันาท่ีกาํหนดไว ้8 ประการ คือ 

    1. ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 
2. ร่วมคิดหรือสร้างรูปแบบวิธีการพฒันาเพื่อแกไ้ขและลดปัญหาขององคก์าร หรือเพื่อ 

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร หรือสนองความตอ้งการขององคก์าร 
3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจดัหรือแกไ้ขและสนอง 

ความตอ้งการขององคก์าร 
4. ร่วมตดัสินใจการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ร่วมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 
7. ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวร่้วม 

ควบคุม ติดตามประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีทาํไว ้      ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหเ้กิด
ประโยชน์ไดต้ลอดไป 
  1.3 รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     องคก์ารสหประชาชาติ (United Nations,1981) ไดร้วบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี  
   1.3.1  การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซ่ึงเป็นไปโดยการอาสาสมคัรหรือการรวมตวักนัข้ึนเอง
เพื่อแกไ้ขปัญหากลุ่มของตนเอง    โดยเนน้การกระทาํท่ีมิไดรั้บการช่วยเหลือจากภายนอกซ่ึงมีรูปแบบท่ีเป็นเป้าหมาย 
   1.3.2  การมีส่วนร่วมแบบชกันาํ ซ่ึงเป็นการเขา้ร่วมโดยตอ้งการความเห็นชอบหรือสนบัสนุน
โดยรัฐบาล  เป็นรูปแบบโดยทัว่ไปของประเทศท่ีกาํลงัพฒันา 
   1.3.3  การมีส่วนร่วมแบบบงัคบั ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนร่วมภายใตก้ารดาํเนินนโยบายของรัฐบาล
ภายใตก้ารจดัการโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือโดยการบงัคบัโดยตรง รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีผูก้ระทาํไดรั้บผลทนัที แต่จะ
ไม่ไดรั้บผลระยะยาว  และจะมีผลเสียคือไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนในท่ีสุด 

    1.4 แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 สมลกัษณา  ไชยเสริฐ (2549 : 142-149)  ไดแ้บ่งแนวทางการจดัการการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนเป็น  3  ดา้นหลกั  คือ  ดา้นประชาชน  (Pubblic)  ดา้นการมีส่วนร่วม  (Participation)  และดา้นภาครัฐ  
โดยการมีส่วนร่วม  (Participation)  มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้ประชาชนท่ีเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเขา้มามีส่วน
ร่วมในขั้นตอนต่างๆ  ในการดาํเนินการพฒันา  ช่วยเหลือ  สนบัสนุนทาํประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ  หรือกิจกรรมต่างๆ  
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ  ร่วมดาํเนินการ  ร่วมรับผลประโยชน์  และร่วมประเมินผล  เพื่อให้เกิดการยอมรับ  และ
ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดกนัทุกฝ่าย   
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เงื่อนไขพืน้ฐานของการมีส่วนร่วม    มี    3  ประการ คือ 
   1. ตอ้งมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระท่ีจะเขา้ร่วมหรือไม่กไ็ด ้การเขา้ร่วมตอ้งเป็นไปดว้ยความ 

สมคัรใจ การถูกบงัคบัใหเ้ขา้ร่วมไม่วา่จะในรูปแบบใด ไม่ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วม 
             2. ตอ้งมีความเสมอภาค บุคคลท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมใดจะตอ้งมีสิทธิเท่าเทียมกบัผูเ้ขา้ร่วม 
คนอ่ืน ๆ 

   3. ตอ้งมีความสามารถ บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายจะตอ้งมีความสามารถพอท่ีจะเขา้ร่วมใน 
กิจกรรมนั้น ๆ หมายความวา่ ในบางกิจกรรมแมจ้ะกาํหนดวา่ผูเ้ขา้ร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค แต่กิจกรรมท่ี 
กาํหนดไวมี้ความซบัซอ้นเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมยอ่มเกิดข้ึนไม่ได ้
 

องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม    มี   3  ดา้น คือ 
      1. ตอ้งมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายชดัเจน การให้บุคคลเขา้ร่วมในกิจกรรมหน่ึง ๆ จะตอ้งมี

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่เป็นไปเพื่ออะไร ผูเ้ขา้ร่วมจะไดต้ดัสินใจถูกวา่ควรเขา้ร่วมหรือไม่ 
      2. ตอ้งมีกิจกรรมเป้าหมาย การใหบุ้คคลเขา้มีส่วนร่วมตอ้งระบุลกัษณะของกิจกรรมวา่มีรูปแบบและ

ลกัษณะอยา่งไร เพื่อท่ีบุคคลจะไดต้ดัสินใจวา่ควรเขา้ร่วมหรือไม่ 
      3. ตอ้งมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การใหบุ้คคลเขา้มามีส่วนร่วมจะตอ้งระบุกลุ่มเป้าหมาย อยา่งไรก็ตาม 

โดยทัว่ไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมกัถูกจาํกดัโดยกิจกรรมและวตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมอยูแ่ลว้โดยพื้นฐานโดย
แทจ้ริงนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมอาจจะไม่สามารถกระทาํไดใ้นทุก  ประเด็น ดงันั้น จึงมีแนวทางทัว่ ๆ ไปบาง
ประการเก่ียวกบัประเดน็ท่ีควรใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 

1. การตดัสินใจและผลกระทบท่ีสาํคญั 
2. การตดัสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกวา่คนอ่ืน 
3. การตดัสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนท่ีมีอยูเ่ดิม 
4. การตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีมีความขดัแยง้อยูก่่อนแลว้ 
5. ความจาํเป็นเพื่อใหมี้การสนบัสนุนต่อผลการตดัสินใจ 
ดงันั้น การมีส่วนร่วมของบุคคลจึงมีอยูใ่นเกือบทุกกิจกรรมของสงัคม ข้ึนอยูก่บัความสนใจ 

และประเด็นในการพิจารณา แต่มีเง่ือนไขพื้นฐานในการมีส่วนร่วมว่าตอ้งมีอิสรภาพ ความเสมอภาค และ
ความสามารถในการเขา้ร่วมกิจกรรม นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมตอ้งมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย ตอ้งมีกิจกรรม
เป้าหมาย และตอ้งมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ี เพื่อใหก้ระบวนการมีส่วนร่วมดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดการมี
ส่วนร่วม เป็นการกระจายโอกาสใหบุ้คคลมีส่วนร่วม และการบริหารเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการ
จดัสรรทรัพยากร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู ่ โดยการใหข้อ้มูลแสดงความคิดเห็น ใหค้าํแนะนาํ
ปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากบุคคล 

การมีส่วนร่วมมีความสาํคญัในการสร้างประชาธิปไตยอยา่งย ัง่ยนื และส่งเสริมธรรมาภิบาล  
ตลอดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมมากข้ึนเพียงใดก็จะช่วยใหมี้การตรวจสอบการทาํงานของผูบ้ริหาร และ
ทาํใหผู้บ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนันกัการเมืองจากการกาํหนดนโยบายท่ี
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ไม่เหมาะสมกบัสงัคมนั้น ๆ นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่เสียงของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะมี
คนรับฟัง อีกทั้งความตอ้งการหรือความปรารถนาของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียก็จะไดรั้บการตอบสนองระดบัขั้นและ
เคร่ืองมือของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมระดบัขั้นของการมีส่วนร่วมมี  4 ระดบั ดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) 
2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ (Implementation) 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์(Benefit) 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

 

การใหข้องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมนั้นสามารถทาํไดใ้นหลายระดบั ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร 
แต่ละยคุวา่จะใหค้วามสาํคญัต่อของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากนอ้ยต่างกนั คือ 

1. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นผูใ้ชอ้าํนาจ หมายถึง ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้จดัการหรือ 
ดาํเนินการเอง โดยไม่มีการติดต่อกบัผูบ้ริหารก่อน ซ่ึงอาจมีการตอบโตจ้ากผูบ้ริหาร เช่น การตั้งศาลเต้ีย การ
เดินขบวน การเขา้ยดึสถานท่ีของทางราชการเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เป็นตน้ โดยในรูปท่ี 2 แสดงความสมัพนัธ์
ระหวา่งการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัอาํนาจของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อกนั กล่าวคือ ถา้ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมมาก ผูบ้ริหารกจ็ะมีอาํนาจนอ้ยลงหรือในทางกลบักนั 

2. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูบ้ริหารร่วมกนัแกปั้ญหา โดยมีอาํนาจเท่าเทียมกนั เช่น โครงการ 
ทาํความสะอาดหมู่บา้น การสร้างถนน และขดุบ่อนํ้าในหมู่บา้น เป็นตน้ 

3. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นท่ีปรึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารของความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วน 
เสีย และตั้งใจท่ีจะกระทาํตามความเห็นนั้น แต่กย็งัมีอาํนาจท่ีจะไม่รับความคิดเห็นนั้นไปปฏิบติั เช่น การตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการประสานงานระหวา่งประชาชนและส่วนราชการ การแต่งตั้งคณะท่ีปรึกษา การประชุมกลุ่ม
ยอ่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเฉพาะกลุ่ม เป็นตน้ 

4. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแสดงความคิดเห็น ผูบ้ริหารใหโ้อกาสผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแสดงความ 
คิดเห็นในบางเร่ือง แต่มกัจะไม่นาํความเห็นไปปฏิบติัและยงัมีอาํนาจท่ีจะไม่รับฟังความคิดเห็นนั้น เช่น การประชุม
ใหญ่ท่ีใหโ้อกาสผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น การขอความเห็นในกฎระเบียบท่ีกาํลงัจะนาํออกมา
ใช ้

5. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบ เป็นการแถลงข่าวสาร/หรือมติต่าง ๆ ใหรั้บทราบ ผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสียอาจมีปฏิกิริยาโตต้อบหรือไม่มีกไ็ด ้เช่น การแถลงถึงโครงการต่าง ๆ ท่ีมีมติใหด้าํเนินการ การริเร่ิมกฎหมาย
ต่าง ๆ และการเวนคืนท่ีดิน เป็นตน้ 

6. ผูบ้ริหารใชอ้าํนาจ กล่าวคือ ผูบ้ริหารใชอ้าํนาจจดัการโดยไม่แจง้ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ทราบล่วงหนา้ เช่น การสืบสวน จบักุมผูก้ระทาํผดิกรณีต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งใหท้ราบล่วงหนา้ เป็นตน้จากการศึกษา
ลาํดบัขั้นของการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมนั้น พบว่า ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีส่วน
ร่วมดาํเนินการ และมีส่วนร่วมสนบัสนุน ซ่ึงการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้นมีหลายระดบั ข้ึนอยูก่บัการให้
ความสาํคญัของผูบ้ริหารดว้ย ซ่ึงสามารถจดัลาํดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นผูใ้ชอ้าํนาจ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วม ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นท่ีปรึกษา ผูมี้ส่วนได้
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ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบ และผูบ้ริหารใชอ้าํนาจวิธีการแบ่งระดบัขั้นการมีส่วนร่วม
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อาจแบ่งไดห้ลายวิธี ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละความละเอียดของการแบ่งเป็นสาํคญั การแบ่ง
ระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจแบ่งไดจ้ากระดบัตํ่าสุดไปหาระดบัสูงสุด  ออกเป็น  7  ระดบั และ
จาํนวนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในแต่ละระดบัจะเป็นปฏิภาคกบัระดบัของการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ถา้ระดบั
การมีส่วนร่วมตํ่า จาํนวนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเขา้มามีส่วนร่วมจะมาก และยิง่ระดบัการมีส่วนร่วมสูงข้ึนเพียงใด จาํนวนผู ้
มีส่วนไดเ้สียท่ีเขา้มามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลาํดบั ระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียเรียงตามลาํดบัจากตํ่าสุด
ไปหาสูงสุด ไดแ้ก่ (1) ระดบัการใหข้อ้มูล (2) ระดบัการเปิดรับความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (3) ระดบัการ
ปรึกษาหารือ (4) ระดบัการวางแผนร่วมกนัจนถึงร่วมกนัตดัสินใจ (5) ระดบัการร่วมปฏิบติั (6) ร่วมติดตามตรวจสอบ 
และ (7) ระดบัการควบคุมโดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(1) ระดบัการใหข้อ้มูล เป็นระดบัตํ่าสุด และเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสาร 
ระหว่างผูว้างแผนโครงการกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อให้ขอ้มูลแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูว้างแผน
โครงการแต่ไม่เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใดๆ วิธีการใหข้อ้มูลอาจทาํไดห้ลายวิธี เช่นการ
แถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทาํหนงัสือพิมพใ์หข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ 

(2) ระดบัการเปิดรับความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นระดบัขั้นท่ีสูงกวา่ระดบัแรก 
 กล่าวคือ ผูว้างแผนโครงการเชิญชวนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ไดข้อ้มูลมากข้ึน และประเด็นใน
การประเมินขอ้ดีขอ้เสียชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น การสาํรวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัการริเร่ิมโครงการต่าง ๆ 
และการบรรยายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียฟังเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ แลว้ขอความคิดเห็นจากผูฟั้ง เป็นตน้ 

(3) ระดบัการปรึกษาหารือ เป็นระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสูงกวา่การเปิดรับ 
ความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นการเจรจากนัอยา่งเป็นทางการ ระหว่างผูว้างแผนโครงการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
เพื่อประเมินความกา้วหนา้หรือระบุประเด็นหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ เช่น การจดัประชุม การจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 
และการเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น เป็นตน้ 

(4) ระดบัการวางแผนร่วมกนั เป็นระดบัขั้นท่ีสูงกวา่การปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเร่ืองการ 
มีส่วนร่วมท่ีมีขอบเขตกวา้งมากข้ึน มีความรับผดิชอบร่วมกนัในการวางแผนเตรียมโครงการและผลท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การดาํเนินโครงการ เหมาะสมท่ีจะใชส้าํหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นและมีขอ้โตแ้ยง้มาก เช่น 
การใชก้ลุ่มท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชอ้นุญาโตตุลาการเพื่อแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ 
และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกนั เป็นตน้ 

(5) ระดบัการร่วมปฏิบติั เป็นระดบัขั้นท่ีสูงถดัไปจากระดบัการวางแผนร่วมกนั คือ เป็น 
ระดบัท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมกนัดาํเนินโครงการ เป็นขั้นการนาํโครงการไปปฏิบติัร่วมกนั 
เพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

(6) ร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล เป็นระดบัการมีส่วนร่วมท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมนอ้ย แต่มี 
ประโยชน์ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการดาํเนินกิจกรรมนั้น ๆ ได ้ รูปแบบของการ
ติดตามตรวจสอบ หรือประเมินผล อาจอยูใ่นรูปแบบของการจดัตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลท่ีมาจากหลาย
ฝ่าย การสอบถามผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยการทาํการสาํรวจเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียประเมิน เป็นตน้ 
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                        (7) ระดบัการควบคุมโดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นระดบัสูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ท่ี
มีอยูท่ ั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นตน้ ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการลงประชามติ มี 2 ประการ คือ ประการแรก การลง
ประชามติจะสะทอ้นถึงความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดดี้เพียงใด อยา่งนอ้ยข้ึนอยูก่บัความชดัเจนของประเด็นท่ี
จะลงประชามติ และการกระจายข่าวสารเก่ียวกบัขอ้ดีขอ้เสียของประเด็นดงักล่าวให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้ใจอย่าง
สมบูรณ์และทัว่ถึงเพียงใด และประการท่ีสอง ในประเทศท่ีมีการพฒันาทางการเมืองแลว้ ผลของการลงประชามติจะ
มีผลบงัคบัใหรั้ฐบาลตอ้งปฏิบติัตาม 
 

4.7   แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

                   4.7.1  แนวคดิความพงึพอใจ 
มีผูใ้หแ้นวคิดความพึงพอใจตามความหมายของความพึงพอใจไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
พิทกัษ ์ตรุษทิม (2538, 24) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ือง 

หน่ึงในเชิงการประมาณค่า ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัทศันคติ 
Davis (1958, อา้งถึงใน จรรยา ศิริพร, 2537 หนา้ 14) เห็นวา่ ความพึงพอใจของมนุษย ์คือ ความ 

พยายามท่ีจะขจดัความตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย เม่ือขจดัส่ิงต่าง ๆไดแ้ลว้ มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจใน
ส่ิงท่ีตนตอ้งการ 

John D. millet (อา้งถึงใน จรรยา ศิริพร, 2537 หนา้ 17) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจในการ 
ใหบ้ริการดงัน้ี 

1. การใหบ้ริการท่ีเท่าเทียมกนั คือ การใหบ้ริการท่ีมีความยติุธรรม เสมอภาคและเสมอหนา้ 
2. การใหบ้ริการรวดเร็วตลอดเวลา คือ การใหบ้ริการตามลกัษณะความจาํเป็นรีบด่วน 
3. การใหบ้ริการท่ีมากพอ คือ การใหบ้ริการท่ีมากพอในดา้นสถานท่ีบุคลากรและวสัดุ 
4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง คือ การใหบ้ริการท่ีสมํ่าเสมอ 
5. การใหบ้ริการท่ีมีความกา้วหนา้ คือ การพฒันางานบริการทางดา้นปริมาณและคุณภาพ 
จากแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีกล่าวมา พอสรุป แนวคิดความพึงพอใจ ไดว้า่ เป็นความรู้สึก 

ของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น จากการไดรั้บบริการ  ในเชิงประมาณคุณค่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ทศันคติ 
                    4.7.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

เม่ือไดท้บทวนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างความพึงพอใจของมนุษยใ์นดา้นความรู้สึก 
ความคิดเห็นต่ออารมณ์ การตอบสนองต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ สามารถสรุปสาระสาํคญัไดต้ามลกัษณะ 
ความพึงพอใจ ไดด้งัน้ี 

1. ความพึงพอใจในการบริการมีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานบริการใหเ้ป็นไปอยา่งมี 
ประสิทธิภาพซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไป ดงัน้ี (อา้งใน รพีพร โพธ์ิสิงห์, 2543) 
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                         ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ 
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด บุคคลจาํเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มรอบตวั การตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลดว้ย 
การโตต้อบกบับุคคลอ่ืน และส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั ทาํใหแ้ต่ละคนมีประสบการณ์การรับรู้เรียนรู้ ส่ิงท่ีจะไดรั้บ
ตอบแทนแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์ การบริการกเ็ช่นเดียวกนับุคคลรับรู้หลายส่ิงหลายอยา่งเก่ียวกบัการบริการ ไม่ว่า
จะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการสัมผสับริการต่าง ๆ หาก
เป็นไปตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยสามารถทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัก็ยอ่มก่อใหเ้กิดความรู้สึก
ท่ีดี และพึงพอใจ 

 1.2  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงใน 
สถานการณ์หน่ึง ในสถานการณ์การบริการก่อนท่ีลูกคา้จะมาใชบ้ริการใดกต็ามมกัจะมีมาตรฐานของการ 
บริการนั้นไวใ้นใจอยูก่่อนแลว้ ซ่ึงอาจมีแหล่งอา้งอิงมาจากคุณค่า หรือเจตคติท่ียดึถือต่อบริการประสบการณ์ดั้งเดิมท่ี
เคยใชบ้ริการ การบอกเล่าของผูอ่ื้น การรับทราบขอ้มูลการรับประกนับริการจากโฆษณา การใหค้าํมัน่สัญญาของผู ้
ให้บริการเหล่าน้ี เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีผูรั้บบริการใชเ้ปรียบเทียบกบับริการท่ีไดรั้บในวงจรของการให้บริการตลอด
ช่วงเวลาของความจริง ส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บรู้เก่ียวกบัการบริการก่อนท่ีไดรั้บบริการ หรือคาดหวงัในส่ิงคิดว่าควรจะ
ไดรั้บ (Expectations) น้ี มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว่างผูใ้ห้บริการ และ
ผูรั้บบริการเป็นอย่างมาก เพราะผูรั้บบริการจะประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บจริงในกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึน 
(Performance) กบัส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไวห้ากส่ิงท่ีไดรั้บเป็นตามคาดหวงัถือว่าเป็นการยืนยนัท่ีถูกตอ้ง (Confirmation) 
กบัความคาดหวงัท่ีมีผูอ้ยูรั่บบริการยอ่มเกิดความพึงพอใจต่อบริการดงักล่าวแต่ถา้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัอาจจะสูง
กวา่หรือตํ่ากวา่นบัเป็นการยนืยนัท่ีคลาดเคล่ือน (Disconfirmation) จากความคาดหวงัดงักล่าว ทั้งน้ีช่วงความแตกต่าง
(Discrepancy) ท่ีเกิดข้ึนจะช้ีใหเ้ห็นถึงระดบัความพึงพอใจ หรือความไม่พึงพอใจมากนอ้ยได ้ถา้ขอ้ยนืยนัเบ่ียงเบนไป
ในทางบวก แสดงถึงความพึงพอใจ ถา้ไปในทางลบ แสดงถึงความไม่พึงพอใจ 

2. ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ไดถื้อเป็นหลกัในการแบ่งหรือจาํแนกลาํดบัขั้นของความ 
ตอ้งการออกเป็น 5 ขั้นดว้ยกนั ดงัน้ี 

         2.1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นมูลฐานของ 
มนุษย ์เป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อการดาํรงชีวิต เช่น อาหาร นํ้า ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ส่ิง
ต่าง ๆ  เหล่าน้ีเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีมนุษยจ์ะขาดไม่ได ้

        2.2 ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิต หรือความมัน่คง (Security or Safety Needs)ถา้หาก 
วา่ความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้มนุษยมี์ความตอ้งการในขั้นท่ีสูงข้ึนไปอีกคือ ความตอ้งการ
ในเร่ืองของความปลอดภยั และความมัน่คงต่าง ๆ เป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต 

     2.3 ความตอ้งการความรัก และความเป็นเจา้ของ (Social or Belongingness Needs)คือ ความ 
ตอ้งการทางดา้นสงัคม ตอ้งการการยอมรับจากสงัคม โดยสงัคมยอมรับการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ สงัคม และ
ไดรั้บความเห็นอกเห็นใจจากกลุ่มสงัคมนั้น ๆ 
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     2.4 ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ียกยอ่งในสงัคม (Esteem or Status Needs) ประกอบดว้ยความ 
มัน่ใจในตนเองในเร่ืองความรู้ ความสามารถและการใหค้วามสาํคญัต่อตวัเองรวมทั้งตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลอ่ืน มีคนนบัถือ 

     2.5 ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด (Self Actualization or Self  
Realization) เป็นความตอ้งการระดบัสูง คือ ความตอ้งการท่ีจะสาํเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่งตามท่ีนึกคิดตามความคิดของ
ตน เป็นความตอ้งการท่ียากแก่การแสวงหามาได ้

  

                4.8   แนวคดิเกีย่วกบัการประเมิน 
การประเมินมีความจาํเป็นและมีความสาํคญัอยา่งยิง่ เพราะจะทาํใหท้ราบวา่โครงการไดผ้ล 

อยา่งไรหรือไม่ การดาํเนินงานแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องควรแกไ้ขอยา่งไร ทาํใหผู้มี้ส่วนร่วมรับผดิชอบ 
โครงการสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ ทั้งในปัจจุบนัและ 
การปรับปรุงโครงการในอนาคตใหมี้ประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายอยา่งแทจ้ริงได ้และไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย 
ของการประเมินไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

เครือวลัย ์ล้ิมอภิชาติ (2531, หนา้ 145) ไดก้ล่าวโดยสรุปวา่ การประเมินโครงการ เป็นการ 
วิเคราะห์ตรวจสอบความกา้วหนา้และผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ซ่ึงจะตอ้งทาํการวิเคราะห์ระบบการฝึกอบรมและ
พฒันาตั้งแต่หลกัสูตร โครงการ การบริหารโครงการและผลการฝึกอบรมว่าตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี
กาํหนดไวห้รือไม่ กล่าวคือสามารถเปล่ียนแปลงความรู้ ทกัษะ และเจตคติของผูเ้ขา้รับการอบรมไดห้รือไม่ 

นิศา ชูโต (2527, หนา้ 9) กล่าววา่ การประเมิน หมายถึง กิจกรรมการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการ 
วิเคราะห์ความหมายขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความตอ้งการ หาแนวทางการปรับปรุงเก่ียวกบัโครงการและหาผลท่ีแน่ใจวา่
เกิดจากโครงการ เพื่อเป็นการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการใหดี้ยิง่ข้ึน 

สมหวงั พิธิยานุวฒัน ์(2524, หนา้ 59) กล่าววา่ การประเมิน หมายถึง กระบวนการใหไ้ดม้าซ่ึง 
สารสนเทศ สาํหรับตดัสินคุณค่าของโครงการ บ่งช้ีจุดเด่นจุดดอ้ยของโครงการและแผนงาน กระบวนการ 
ประเมิน ตลอดจนผลสมัฤทธ์ิของการประเมิน และไดก้ล่าวสรุปไวอี้กวา่ การประเมิน หมายถึงกระบวนการท่ี
ก่อใหเ้กิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตดัสินผลสมัฤทธ์ิของการประเมิน สมหวงั พิธิยา
นุวฒัน ์(2535, หนา้ 98) 

 

5.  เอกสารรายงานทีเ่กีย่วข้อง 
 

 สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
1. การประเมินสถานการณ์การพฒันา 
         จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดย
ใชเ้ทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก สรุปสถานการณ์
การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดด้งัน้ี 
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    • จุดแข็ง (Strengths) 

              1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีทรัพยากรบุคลากรลากหลาย
สาขาอาชีพ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีครบทุกดา้น พร้อมสนบัสนุนการพฒันาและช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี 
              2. เป็นองคก์รท่ีสามารถกาํหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน และการบริหารจดัการไดอ้ยา่ง
เป็นเอกภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
              3. ตั้งอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการพฒันาในหลาย ๆ ดา้นของภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้งดา้นการคมนาคมขนส่ง ดา้นการศึกษา ดา้นการสาธารณสุข และยงัเป็นท่ีตั้งของส่วนราชการ
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบนัการเงิน องคก์รธุรกิจ ท่ีพร้อมจะใหก้ารส่งเสริม และสนบัสนุนต่อการพฒันา
ดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นในอนาคตต่อไป 

4. เป็นองคก์รท่ีใกลชิ้ดประชาชนโดยตรง สามารถกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ีตอบสนองต่อ 
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ 

5. จงัหวดัขอนแก่น มีประเพณีผกูเส่ียว ท่ีเป็นวฒันธรรมท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและโดดเด่น 
6. จงัหวดัขอนแก่น มีแหล่งพลงังาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลงังานไฟฟ้า ท่ีสามารถรองรับการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการได ้

• จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีตอ้งใชท้กัษะความรู้ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรมสมยัใหม่ รวมทั้งระบบการบริการท่ีมีเทคนิคและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
2. มีเขตพื้นท่ีรับผดิชอบทั้งจงัหวดั งบประมาณในการพฒันาจึงกระจายทุกพื้นท่ี ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนิน

โครงการพฒันาขนาดใหญ่ ท่ีตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมากได ้
3. ขาดบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้น เช่น นกัวิจยั นกัการศึกษา 

นกัวเิคราะห์และประเมินผล และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้น 
• โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 กาํหนดใหรั้ฐตอ้งใหอิ้สระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในการกาํหนดนโยบาย การบริหาร การจดับริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั 
2. นโยบายการกระจายอาํนาจตามแผนการกระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และ

แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2549 กาํหนดบทบาท ภารกิจ หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินชดัเจนมากข้ึน ทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปรับระบบการบริหารงานเพ่ือรองรับภารกิจ 
ถ่ายโอน 

3. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินและ
ตรวจสอบการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ตอ้งมีระบบ
การบริหารจดัการท่ีดี 
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4. นโยบายรัฐบาลสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการจดับริการสาธารณะของทอ้งถ่ิน
เพิ่มมากข้ึน 

5. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน โดยสร้างดุลยภาพระหวา่งการ
กาํกบัดูแลและความเป็นอิสระของทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการงบประมาณและบุคลากรของทอ้งถ่ิน 

• อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
1. ประชาชนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีดา้นการมีส่วนร่วม การตรวจสอบและติดตามการ

ดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. ขอนแก่นประสบภยัธรรมชาติตามฤดูกาลซํ้าซาก เช่น ภยัแลง้ นํ้าท่วม และเกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ตลอดจนความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน และป่าไม ้เป็นตน้ 
3. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลต่อสงัคม และวฒันธรรม อาทิ วยัรุ่นรับวฒันธรรม

ตะวนัตกมากเกินไป ทาํใหไ้ม่มีการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
4. การกาํหนดภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการพฒันาโดยยดึพื้นท่ีขององคก์รปกครองปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ยงัไม่ชดัเจน ระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
5. การเพิ่มของประชากรแฝงท่ีเขา้มาอาศยัในชุมชนเมือง และการขยายตวัของตวัเมือง ทาํใหเ้กิดปัญหาสงัคม

เพิ่มมากข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ 
6. การเมืองระดบัประเทศเปล่ียนแปลงบ่อย และเกิดความขดัแยง้ทางความคิด ส่งผลต่อการกาํหนดแนว

ทางการพฒันาทอ้งถ่ิน 
7. โรคอุบติัใหม่ร้ายแรง เช่น โรคไขห้วดั 2009 โรคไขห้วดันกสายพนัธ์ุใหม่ โรคไขเ้ลือดออกคุกคามสุข

ภาวะของประชาชน  
 

การประเมินผลการพฒันาทีผ่่านมา 
  

               ผลการนําแผนพฒันาประจําปี พ.ศ. 2554  ไปปฏิบัต ิ
      แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น รวม 3 ปี มี จาํนวน

โครงการทั้งส้ิน 1,485 โครงการ งบประมาณรวม 3,964,719,900  บาท โดยแผนพฒันาประจาํปี พ.ศ. 2554  มีจาํนวน
โครงการ 656 โครงการ งบประมาณรวม 1,352,532,800  บาท องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สามารถนาํ
แผนพฒันาประจาํปี พ.ศ. 2554 ไปสู่การปฏิบติั โดยนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2554 
จาํนวนทั้งส้ิน  516  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  82.43  ของโครงการในแผนพฒันางบประมาณท่ีดาํเนินงานตามแผน  
รวม  959,326,350  บาท  คิดเป็นร้อยละ 84.73  ของงบประมาณท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาปี 2554  
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ตารางที ่5      เปรียบเทยีบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ประจําปี 2554 

กบัการนําไปจัดทาํข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 
 

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา 

จาํนวนโครงการ 

ร้อยละ 

จาํนวนงบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
ตาม

แผนพฒันา
ปี 2554 

ตามขอ้ 
บญัญติัปี 

2554 

ตามแผนพฒันาปี 
2554 

ตามขอ้บญัญติัปี 
2554 

1. การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

1.1 พฒันา  ส่งเสริม  และสนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพในทุกระดบั    ทั้งในและนอกระบบ  ครอบคลุม
ทุกช่วงวยั 

32 31 96.00 128,202,000 125,619,550 97.99 

1.2 พฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหป้ระชาชนทุก
ช่วงวยัไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและเขา้ถึงแหล่งความรู้ทั้งท่ี
เป็นวิทยาการสมยัใหม่ วฒันธรรม และภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ิน 

19 18 97.74 15,746,800 14,946,800 94.92 

1.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม
ของคนในครอบครัวและชุมชน 

3 2 66.74 600,000 300,000 50.00 

1.4 เสริมสร้างระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพอยา่งครบวงจร 
ตั้งแต่การส่งเสริมการป้องกนั การรักษา และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 

9 7 77.78 35,965,000 35,715,000 99.30 

  1.5 พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการกีฬา เพื่อสร้างนิสัย
รักการกีฬาและสร้างโอกาสให ้เยาวชนพฒันาทกัษะการ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศและพฒันาไปสู่การกีฬาเพ่ืออาชีพ 
ตามศกัยภาพ 

10 10 100.00 19,411,000 19,411,000 100.00 

1.6 อนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรม ศาสนา และจารีต
ประเพณีท่ีดีงาม 

34 34 100.00 10,600,000 6,850,000 100.00 

รวม 107 102 19.77 210,524,800 206,592,350 16.87 
2. การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

2.1 ส่งเสริม และประสานการจดัทาํและการใชผ้งัเมืองใน
ทุกระดบั 

- - 
 

 -  
- - 

 

2.2 พฒันาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือม
ระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล และอาํเภอ 

267 195 
73.03 

345,000,000 228,298,400 
66.17 

2.3 พฒันาระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ
ท่ีได ้มาตรฐาน 

2 1 
50.00 

1,680,000 130,000 
7.74 

2.4 พฒันาและส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 

10 10 
100.00 

1,500,000 1,500,000 
100.00 

2.5 พฒันา  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
สนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารภยัในทอ้งถ่ิน 

7 7 
100.00 

7,920,000 7,820,000 
98.74 

2.6 การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด 13 13  - 8,470,000 8,565,700 101.13 
รวม 299 226 75.59 364,570,000 246,314,100 67.56 

3.การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การบริการ และการลงทุน 

3.1 พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์
      ชุมชนอยา่ง ครบวงจร ตั้งแต่การอออกแบบ การผลิต 
การบรรจุภณัฑ ์และการตลาด 

5 4 80.00 2,820,000 2,320,000 82.27 

3.2 พฒันา ส่งเสริมสนบัสนุนการทาํการเกษตรท่ีย ัง่ยนื  
     ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

18 17 94.44 73,872,000 71,679,000 97.03 



             บทที่  2    วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง    

  

70 

                                       รายงานการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพฒันา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ประจาํปี พ.ศ. 2555 

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา 

จาํนวนโครงการ 

ร้อยละ 

จาํนวนงบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
ตาม

แผนพฒันา
ปี 2554 

ตามขอ้ 
บญัญติัปี 

2554 

ตามแผนพฒันาปี 
2554 

ตามขอ้บญัญติัปี 
2554 

3.3 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพในการประกอบอาชีพ
แก่ประชาชนและผูด้อ้ยโอกาส 

10 9 90.00 7,160,000 6,910,000 96.51 

3.4 พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงรุก 17 16 94.12 8,400,000 7,600,000 90.48 
รวม 50 46 92.00 92,252,000 88,509,100 95.94 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน  
   และองคก์รเครือข่ายดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  

6 6 
100.00 

3,150,000 3,150,000 
100.00 

4.2 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟปู่า และเพิ่มพื้นท่ีป่าและป่าตน้นํ้า 
       ลาํธารใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ และคงความ 
       หลากหลายทางชีวภาพ  

5 4 
80.00 

3,440,000 2,440,000 
70.93 

4.3 พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพื่อเพิ่มขีดความ 
      สามารถในการเกบ็กกันํ้าใชใ้นการอุปโภคบริโภค 
      และการประกอบอาชีพ 

99 78 
78.79 

137,500,000 95,965,000 
69.80 

4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยและ 
       ส่ิงปฎิกลูรวม ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม และ 
       มลภาวะอ่ืนๆ 

5 2 
40.00 

5,300,000 3,300,000 
62.80 

             รวม 115 90 78.26 149,390,000 104,859,000 70.19 

5. การพฒันาระบบบริหารจัดการที่ด ี

 5.1 พฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการ
การเงินการคลงัและงบประมาณ ใหมี้ประสิทธิภาพ
ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

16 16 
100.00 

263,202,000 261,069,800 
99.19 

 5.2 พฒันาระบบการใหบ้ริการและเพ่ิมขีดสมรรถนะการ
ปฎิบติังานของบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

14 14 
10.00 

24,222,000 25,222,000 
104.13 

5.3 เสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินทุกขั้นตอน 

17 16 
94.12 

16,860,000 15,960,000 
94.66 

5.4 พฒันาเสริมสร้างภาวะผูน้าํทอ้งถ่ินใหมี้คุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

8 6 
75.00 

11.200,000 10,800,000 
96.43 

รวม 55 52 94.55 315,484,600 313,051,800 99.23 

รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 686 596 86.88 1,132,221,400 959,326,350 84.73 

             2.2  ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
 ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตามแผนพฒันาประจาํปี พ.ศ.2554  โดยเปรียบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2554 
พบว่า  จาํนวนโครงการในแผนพฒันาประจาํปี พ.ศ. 2554 มีจาํนวนโครงการ 686 โครงการ งบประมาณรวม 
1,132,221,400  บาท องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สามารถนาํแผนพฒันาประจาํปี พ.ศ. 2554 ไปสู่การปฏิบติั 
โดยนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2554  จาํนวนทั้งส้ิน  596  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
86.88  ของโครงการในแผนพฒันางบประมาณท่ีดาํเนินงานตามแผน  รวม  959,326,350  บาท  คิดเป็นร้อยละ 84.73  
ของงบประมาณท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาปี พ.ศ. 2554  
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  จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจาํปี พ.ศ. 2554  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น สรุปขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาในแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยสรุปดงัน้ี 
                                การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและการศึกษาให้มีคุณภาพ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการใหด้าํเนินโครงการต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากเป็นการพฒันาคนในสังคมใหมี้คุณภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต  ส่งเสริมและสร้างโอกาสพฒันาการศึกษาแก่นกัเรียน ให้มีความ
เสมอภาคในการศึกษา นอกจากตอ้งการให้ดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองแลว้ ยงัตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป คือ  
      1. ตอ้งการใหส้นบัสนุนดา้นการผลิตส่ือท่ีทนัสมยั เทคโนโลย ี กระบวนการสอนดา้นการคิดวิเคราะห์
และฝึกอบรมใหบุ้คลากรใหมี้ความรู้ 
     2. ควรจดัหาครู บุคลากรทางการศึกษาใหต้รงกบัเอกดว้ย 
     3. ควรสนบัสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาในโรงเรียนดว้ย  เพื่อใหเ้ดก็ไดมี้ท่ีออกกาํลงักาย 
      4. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น ส่งเสริมคุณภาพเทคนิคการสอน พฒันาการศึกษาของนกัเรียนในสังกดั 
อบจ.  ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ  เพิ่มมากข้ึน 

 5. ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อนาํไปสู่การแกไ้ข ปรับปรุงพฒันาต่อไป 
 6.  ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น มุ่งเนน้ดา้นการศึกษาใหม้าก เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความรู้ 
 7. ตอ้งการให ้อบจ. ขอนแก่น พฒันาดา้นการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีทุรกนัดารบา้ง เดก็ยงัตอ้งการพฒันา

ทางดา้นการศึกษา แต่ยงัขาดโอกาส 
 8. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น ดาํเนินการจดัอบรมครู นกัเรียน บุคลากรทางการศึกษา อยา่งนอ้ยภาค

เรียนละคร้ัง จะดีมาก 
 

                               การพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ พบว่าประชากรส่วน
ใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการต่อไป เน่ืองจาก ประชาชนตอ้งใชถ้นนในการ
เดินทางสัญจรไปมา มีความจาํเป็นอย่างมากในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั และท่ีสําคญัควรพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมอย่างเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนใหญ่ประชาชนตอ้งการให้องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป  คือ 
 1. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่นดาํเนินการก่อสร้างถนน ใหเ้ป็นถนนลาดยางทั้งหมด เพื่อจะไดมี้ความคงทน
ถาวรในการใชง้าน 
 2. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น ดูแลควบคุมการก่อสร้างถนนใหไ้ดม้าตรฐานดว้ย ถนนบางสายใชไ้ปไม่ถึง
ปีกช็าํรุด 
 3.  ตอ้งการให ้อบจ. ช่วยทาํถนนไป่สู่แหล่งเกษตร เพื่อจะไดข้นส่งพืชผลทางการเกษตรไปขาย 
 4. ตอ้งการใหห้น่วยงานของรัฐร่วมมือกนัปราบปรามยาเสพติดในหมู่บา้นใหห้มดดว้ย 
 5. ตอ้งการให ้อบจ. ติดสญัญาณไฟจราจร เพราะกลางคืนสญัจรไปมาลาํบากมาก 
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                  6. ตอ้งการใหมี้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว  แหล่งนํ้า ตลอดจนพฒันาในดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
 7. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้นใหด้ว้ย จะเป็นถนนคอนกรีต หรือ
ถนนลาดยางกไ็ด ้ปัจจุบนัถนนภายในหมู่บา้นเป็นหลุมเป็นบ่อมาก 
 8. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบหนองนํ้าวดัสระยาง บา้นตะกัว่ป่า    อาํเภอหนอง
สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เพื่อใหผู้สู้งอายแุละเยาวชนในหมู่บา้นไดอ้อกกาํลงักาย 
 9. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น ก่อสร้างถนนสาํหรับนํ้าลน้ผา่น หรือสะพานขา้มลาํหว้ย เพื่อความสะดวก
ในการขนพืชผลทางการเกษตร ( อาํเภอหนองสองหอ้ง) 
 

                          การพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการต่อไป เน่ืองจากช่วยส่งเสริม
อาชีพและพฒันารายไดใ้ห้แก่บุคคลท่ีว่างงานและจดัฝึกอบรมอาชีพท่ีหลากหลาย  ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม
สามารถนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพสร้างรายไดใ้ห้แก่ครอบครัว  อนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งท่องเท่ียว อนุรักษส์ัตวป่์า 
รักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน สร้างรายไดใ้ห้คนในชุมชน  เป็นการสร้างศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียวทั้ง
ในและต่างประเทศ  นาํความเจริญมาสู่ทอ้งถ่ิน  ควรจดังานดา้นการท่องเท่ียวให้ยิ่งใหญ่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั
ขอนแก่น  เช่น  แหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นงูจงอาง บา้นโคกสง่า อาํเภอนํ้ าพอง  ตาํบลทรายมูล  จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีท่ี
เดียวในโลก และหมู่บา้นเต่า บา้นกอก ตาํบลสวนหม่อน อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น มีหมู่บา้นโอมสเตยเ์พื่อ
รองรับนกัท่องเท่ียวพกัคา้งคืน เพื่อดูชีวิตความเป็นอยูข่องเต่า และโครงการท่ีตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป คือ 
  1.ส่งเสริมและใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือนาํมาพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหท้ัว่ถึงทุกพื้นท่ี
ในจงัหวดัขอนแก่น 
 2. โครงการพฒันาแหล่งนํ้าอุปโภค – บริโภค เพื่อใชใ้นการปลูกพืช เล้ียงสตัว ์
 3. ตอ้งการใหมี้การพฒันาส่งเสริมงานฝีมือ กิจกรรมในครัวเรือน 
 4. สนบัสนุนงบประมาณพฒันากลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวโดยตรง และใหค้วามรู้
แก่บุคคลในชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
 5. ควรติดตามประเมินผลโครงการทุกโครงการและให้มีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละดา้นมาให้ความรู้ทั้งทฤษฏีและ
ปฏิบติั 
 6. ตอ้งการให้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละชุมชนและประชาชนสามารถ
เขา้ถึงได ้
 7. ตอ้งการให้ อบจ.ขอนแก่น ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าในเขตอาํเภอภูผาม่าน  เพราะขาดแคลนแหล่งนํ้ าทาํ
การเกษตร 
 8. ตอ้งการใหมี้การประชาสมัพนัธ์ แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่น ใหก้วา้งข้ึน 
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                                การพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พบว่าประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจาก
เป็นการพฒันาจดัหาแหล่งนํ้ าเพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรและฟ้ืนฟูรักษาแหล่งท่องเท่ียว นอกจากตอ้งการให้
ดําเนินการโครงการอย่างต่อเน่ืองแล้ว ประชากรส่วนใหญ่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
ดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป  คือ   
 1. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น ก่อสร้างฝายนํ้าลน้เพราะจะไดใ้ชป้ระโยชน์ในการเกษตรไดห้ลายดา้น 
และยงัชะลอนํ้าเพื่อกกัเกบ็นํ้าไวใ้ชฤ้ดูแลง้ 
 2. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น เห็นความสาํคญัในการพฒันาแหล่งนํ้า ซ่ึงมีความสาํคญัในการทาํการเกษตร 
ซ่ึงมีหนองนํ้าสาธารณะแต่ต้ืนเขิน(ต.ตะกัว่ป่า อ.หนองสองหอ้ง) 
 3. อบจ.ขอนแก่น ขดุคลองส่งนํ้าและท่อระบายนํ้าในหมู่บา้น หนา้ฝนนํ้าท่วมถนน ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรไม่ได ้
 4. ทุกโครงการท่ี อบจ.ขอนแก่น ดาํเนินการไปใหล้ว้นมีประโยชน์ทุกโครงการ ขอใหด้าํเนินการต่อเน่ือง
ต่อไปเพราะมีประโยชน์มาก ๆ  
 5. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น ก่อสร้างสะพาน หรือถนนสาํหรับนํ้าลน้ผา่น เพื่อประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์
ในการขนผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงใชร่้วมกนั 3 ตาํบล คือ ตาํบลหนองสองหอ้ง , ตาํบลโนนธาตุ,  
ตาํบลหนัโจด 

   6. ควรสนบัสนุนและส่งเสริมการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง 
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

                         การพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การพฒันาระบบบริหารจัดการที่ดี  พบว่าประชากรส่วน
ใหญ่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นดาํเนินการต่อไป เน่ืองจากเป็นการจัดระบบการบริหาร  
ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรใหไ้ดรั้บความรู้ความกา้วหนา้   สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน  สร้างความรวดเร็ว 
สร้างคุณภาพให้กบังานของขา้ราชการ รวมทั้งขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  นอกจากน้ียงัตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น  ดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป  คือ  
      1. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น ฝึกอบรมเพื่อขจดัยาเสพติดภายในชุมชน 
      2. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น ฝึกอบรมใหค้วามรู้ใหก้บับุคลากรทุก 3 เดือน 
      3. ตอ้งการให ้อบจ.ขอนแก่น ฝึกอบรมดา้นส่งเสริมอาชีพใหเ้ป็นโครงการนาํร่อง 
      4. การทาํงานเป็นไปตามระบบดีอยูแ่ลว้ แต่ถา้ลดขั้นตอนการใหบ้ริการลงอีกจะดีมากยิง่ข้ึน 
ประสิทธิภาพในการทาํงานกจ็ะเพิ่มมากข้ึน 
      5. การพฒันาระบบการบริหารการจดัการ ประชาชนยงัรับข่าวสารของ อบจ.ยงัไม่ทัว่ถึงเท่าไร 
      6. ขอใหง้บประมาณท่ีจดัสรรลงพ้ืนท่ีใหถึ้งมือประชาชนมากท่ีสุดดว้ย 
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3.  ผลการสํารวจความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  
 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ได้ทาํการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการ
พฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใน 26 อาํเภอ รวม 5,200 ราย โดยสาํรวจปัญหาและโครงการพฒันา
ท่ีประชาชนใน เขตจงัหวดัขอนแก่น ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พฒันาในห้วงระยะเวลา 3 ปี 
ซ่ึงไดก้าํหนดประเด็นโครงการพฒันาท่ีตอ้งการไว ้13 โครงการ มีผูส่้งคืนแบบสาํรวจ จาํนวน 4,659 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 89.60 พบว่า โครงการท่ีตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นพฒันามากท่ีสุดใน 5 ลาํดบัแรก คือ การ
พฒันาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เล้ียงสตัว ์และการเกษตร  การพฒันาเส้นทางคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนดา้นการเกษตรและปศุสัตว ์ การอบรม
ส่งเสริมอาชีพ  ดงัแสดงตามตารางท่ี  6 
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ตารางที ่ 6  ผลการสํารวจความคดิเห็นเกีย่วกบัความต้องการพฒันาของประชาชนในเขตจังหวดัขอนแก่น 
 

โครงการพฒันา 

ระดบัความต้องการ 

   ( x ) Std. แปรผล มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
ต้องการ 

1.โครงการพฒันาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 42.40 37.50 14.30 3.90 1.90 4.14 0.94 มาก 

2.โครงการพฒันาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค เล้ียง
สตัว ์และการเกษตร 

45.40 33.70 14.70 4.20 1.90 4.17 0.96 มาก 

3.โครงการอนุรักษ ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

28.70 46.50 19.90 3.60 1.30 3.98 0.86 มาก 

4.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 34.90 43.90 16.80 3.60 0.80 4.08 0.85 มาก 

5.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

35.50 44.90 15.30 3.90 0.50 4.11 0.83 มาก 

6.โครงการดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 35.00 38.00 18.40 7.30 1.30 3.98 0.97 มาก 

7.โครงการป้องกนัอาชญากรรมและความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

27.70 42.30 22.30 6.30 1.40 3.89 0.93 มาก 

8.โครงการดา้นการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 23.90 47.80 22.40 5.20 0.80 3.89 0.85 มาก 

9.โครงการส่งเสริมดา้นการศึกษา 30.90 49.50 15.70 3.10 0.80 4.07 0.81 มาก 

10.โครงการอนุรักษ ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม กีฬาและ
นนัทนาการ 

28.40 50.40 17.30 3.50 0.40 4.03 0.80 มาก 

11.โครงการดา้นการป้องกนั ควบคุม และรักษาสุขภาพ
อนามยั 

28.20 50.70 17.70 2.90 0.50 4.03 0.79 มาก 

12.โครงการส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 24.70 41.70 24.50 7.00 2.10 3.80 0.96 มาก 

13.โครงการพฒันา ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการเกษตร
และปศุสตัว ์

37.80 40.60 16.20 3.50 2.00 4.09 0.92 มาก 

รวมเฉลีย่ 32.57 43.65 18.11 4.46 1.20 4.02 0.88 มาก 
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บทที ่ 3 
 

ระเบียบวธีิการติดตามประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลคร้ังน้ี  เป็นการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ท่ีตั้งไวต้าม
แผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น    และโครงการท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในแต่ละปีงบประมาณตาม
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2555  ท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากสภาองคก์ารบริหารส่วน
จังหวดัขอนแก่น และประกาศใช้แล้ว  โดยจะเปรียบเทียบในแต่ละปีมีแผนงาน/โครงการใดบ้างท่ีนําไป
ดาํเนินการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีแต่ละแผนงานโครงการให้เห็นไดช้ดัว่า มีจาํนวนเท่าใด 
เป็นร้อยละเท่าใด  ทั้งจาํนวนโครงการและงบประมาณให้ชดัเจนแลว้ดาํเนินการติดตามฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์  
ไดด้าํเนินการติดตามและประเมินผลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
3. พื้นท่ีท่ีดาํเนินการติดตามและประเมินผล 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
5. การสร้างเคร่ืองมือ 
6. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
7. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
8. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
9. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทาํการติดตามและประเมินผล การ

ดาํเนินโครงการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ท่ีไดด้าํเนินการแลว้เสร็จตามสัญญาจา้ง โดยจะทาํการ
ติดตามและประเมินผลให้ครบทุกดา้น ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น  รวม  26  อาํเภอ ในทุกยุทธศาสตร์การ
พฒันา ทั้ง  5   ยทุธศาสตร์โดยยดึหลกัเกณฑด์งัน้ี คือ ติดตามฯ ยทุธศาสตร์ละ  2   โครงการและใหค้รอบคลุมทุก
อาํเภอ  ยกเวน้อาํเภอท่ีไม่มี ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นนั้นๆ  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได◌้จาํแนก
โครงการท่ีติดตามและประเมินผลตามยทุธศาสตร์ได ้ ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1   การพฒันาคน สงัคมและการศึกษาใหมี้คุณภาพ          จาํนวน    10  โครงการ  
ยทุธศาสตร์ท่ี  2   การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่                        จาํนวน   26  โครงการ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  3   การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั จาํนวน 2 โครงการ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  จาํนวน  28 โครงการ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  5    การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี                                 จาํนวน  10  โครงการ 
                                                    รวมทั้งหมด                                        จํานวน      76  โครงการ 
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    2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในปีน้ี จะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ตอ้งอาศยั
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling)  โดยการ 

- เลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) คือไม่จาํเพาะเจาะจงว่าเป็นใคร  ไม่กาํหนด  
เพศ  การศึกษา  อาย ุ อาชีพ แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์หรืออยูใ่นชุมชน ซ่ึงโครงการนั้นดาํเนินการในพื้นท่ี
เป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

- จาํนวนกลุ่มตวัอย่างแบบกาํหนดไวก่้อน (Quota Sampling) คือ จะให้ตอบแบบสอบถามเพื่อ
ติดตามและประเมินผล ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซ่ึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยเทียบกบัตารางของ
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Mogan  :  อา้งอิงมาจาก  พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543)   
 

ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
               2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อช่วยติดตามประเมินผล ตามท่ีเห็นสมควร โดย
แบ่งเขตรับผดิชอบ ในแต่ละอาํเภอ ครอบคลุมทั้งจงัหวดัขอนแก่น 

3. คดัเลือกโครงการในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันา ตามแผนท่ีไดด้าํเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555  ใหค้รอบคลุม ทุกยทุธศาสตร์การพฒันา ทั้ง  26  อาํเภอ ในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

 4. จดัทาํแบบสอบถามในแต่ละยทุธศาสตร์ เพื่อติดตามประเมินผล โดยใชเ้กณฑค์วามพึงพอใจ
ของลูกคา้ คือ ประชาชนบุคคลทัว่ไปท◌◌่ี ไดรั้บประโยชน์หรือมาใช ้ บริการของโครงการ โดยการกาํหนด
หวัขอ้แบบสอบถาม ตามแนวทางการพฒันา  ตวัช้ีวดั  และตามวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ของโครงการ เป็นตน้ 

 5. แจกแบบสอบถามในแต่ละยทุธศาสตร์ใหค้ณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งไปดาํเนินการ
แจกใหป้ระชาชนตามโครงการพฒันาในยทุธศาสตร์ต่างๆ ท่ีไดค้ดัเลือกแลว้เพื่อใหป้ระชาชนตอบแบบสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 

 6. คณะทาํงานและผูช่้วยเก็บแบบสอบถามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ให้ ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล กองแผนและงบประมาณเพื่อรวบรวมไวแ้ต่ละยทุธศาสตร์ 
       7. กองแผนและงบประมาณ   คดัแยกแบบสอบถามแต่ละยทุธศาสตร์ ท่ีไดรั้บคืนและทาํการลง
รหสัขอ้มูล ประเมินผลแต่ละยทุธศาสตร์ โดยใชโ้ปรแกรม ประมวลผล ทางคอมพิวเตอร์   

 8. เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล ให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารรายงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และปิดประกาศในท่ีเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนรับทราบผลการประเมินผลโดยทัว่ถึงกนั  ไม่นอ้ยกวา่   1  เดือน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  ในการติดตามและประเมินผลคร้ังน้ี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ใชแ้บบสอบถาม
ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นไดจ้ดัทาํไว ้   เพื่อดาํเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดาํเนินงานโครงการพฒันาตามยทุธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ  ทั้ง  5  ยทุธศาสตร์ ขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น  และตามแบบสอบถามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกาํหนด    ประเด็นคาํถามท่ี
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คณะทาํงานสร้างเคร่ืองมือสําหรับติดตามและประเมินผลโครงการให้ครอบคลุมทุกประเด็น โดยแยกเป็น
โครงการของแต่ละยทุธศาสตร์ ใหค้รอบคลุมทั้ง   26  อาํเภอ ตามท่ีกาํหนดไว ้โดยใหค้ณะทาํงานและผูช่้วยเก็บ
แบบสอบถามท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง นาํไปแจกแบบสอบถามตามท่ีไดรั้บหมอบหมาย   แบ่งแบบสอบถามออกเป็น  
4   ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที่  1   ข้อมูลส่วนตัว   มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   รวมทั้ ง                 
5   ยทุธศาสตร์  ประกอบดว้ย  เพศ ,  อาย ุ,   สถานภาพ ,  ระดบัการศึกษา ,  อาชีพหลกั , จาํนวนรายไดเ้ฉล่ียต่อปี   
  ส่วนที่  2   แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการของ    
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น แยกเป็นแบบสอบถามในแต่ละยทุธศาสตร์  ทั้ง  5  ยทุธศาสตร์   ดงัน้ี 

  1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคน  สงัคม และการศึกษาใหมี้คุณภาพ      
  2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่    
  3.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั      

  4.  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แบ่งเป็น 2 ดา้น  
        คือ  ดา้นแหล่งนํ้า และดา้นขยะ   

     5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี    
  ส่วนที่  3   แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการ โดย
แยกแบบสอบถามในแต่ละยทุธศาสตร์ทั้ง  5  ยทุธศาสตร์ 
  ส่วนที ่ 4   แบบสอบถาม ความคิดเห็นของประชาชน ท่ีตอ้งการให ้อบจ. ขอนแก่นพฒันา 
 

การเลอืกพืน้ทีด่ําเนินการ 
                           การเลือกพื้นท่ีดาํเนินการติดตามประเมินผลในเขตพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น รวม  26  อาํเภอ  
โครงการตามแผนดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   ท่ีดาํเนินการจริง 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
  หลงัจากนาํแบบสอบถามใหค้ณะทาํงานและผูช่้วยเก็บแบบสอบถามแจกใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ี
โครงการท่ีดาํเนินการนั้นๆ  ตอบแบบสอบถามแลว้ให้เก็บแบบสอบถามกลบัคืนส่งให้ฝ่ายตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ เกบ็รวบรวมเพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 

ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาฯ  เดือนตุลาคม 
2554 -  30  กนัยายน 2555 
 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ   คดัแยก
แบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา ตามยุทธศาสตร์ แล้วนํามาจัดลาํดับข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลใน
โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์  เพื่อจะไดแ้ปลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
  ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เน่ืองจากเป็นการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณ  เกณฑท่ี์ใชว้ดั 
ใช ้เกณฑ ์วดัระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินการตามโครงการต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
จะใชส้ถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  โดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ในการวดัระดบัความพึงพอใจ
และระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโครงการ  แลว้จึงเป็นการอนุมานจากการอา้งอิงจากกลุ่มตวัอยา่ง
ไปยงัประชากรทั้งหมด  
          ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน เกณฑ์คะแนนท่ีใชใ้นการวดัความพึงพอใจ
ประมาณค่า  5  ระดบั  การวดัเป็นช่วงสเกล ของลิเคิร์ท (Likert five rating scale)  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

  5    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดบัมากท่ีสุด 
  4    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก  
  3    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง 
  2    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดบันอ้ย 
  1    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
จากหลกัการดงักล่าว  สามารถแบ่งความหมายของระดบัคะแนนออกเป็น   5   ระดบั  

ทิพยา   กิจวิจารณ์  การวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การวิจยัเชิงปริมาณ) 2551  (หนา้ 123 – 124  อา้งมาจาก 
วาณี  แสนมหาชยั) ดงัน้ี 

         ระดับคะแนน        แปลผล 
  4.21 – 5.00      ระดบัความพึงพอใจ     มากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20       ระดบัความพึงพอใจ     มาก 
  2.61 – 3.40      ระดบัความพึงพอใจ      ปานกลาง 
  1.81 – 2.60      ระดบัความพึงพอใจ      นอ้ย 
  1.00 – 1.80      ระดบัความพึงพอใจ      นอ้ยท่ีสุด 

 
การนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล   
     จดัทาํรายงานผลการติดตามในเชิงพรรณนา อยู่ในบทท่ี 4  ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี 
ในประเด็นคาํตอบต่างๆ  ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามของประชากรครบทุกคาํถาม โดยค่าสถิติท่ีใชจ้ะเป็น ค่าเฉล่ีย  
ค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวม จะแสดงอยู่ในบทท่ี 5  รวบรวมทาํเป็นรูปเล่มรายงานนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
และลงใน website ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นเพื่อเผยแพร่ให ้ ประชาชน และ ผูส้นใจใหท้ราบ
ต่อไป 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

    การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  ไดก้าํหนดแผนงานโครงการ และงบประมาณตามยทุธศาสตร์การพฒันาทั้งหมด  5  ดา้น ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 ตารางแสดงการเปรียบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณระหว่างแผนงานกบัโครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

 
ยุทธศาสตร์การ

พฒันา 

 

จํานวนโครงการ  
 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

 
ตาม 
แผนฯ 

ประเภททีจ่่าย  
คดิ

เป็น % 

 
ตามแผนฯ 

การเบกิจ่าย 
 

คดิเป็น % ตามขอ้ 
บญัญติั 

เงิน
สะสม 

ตามขอ้บญัญติั เงินสะสม 

1.การพฒันาคน สงัคม และ
การศึกษาใหมี้คุณภาพ 

155 114 - 19.35 245,310,150 262,334,399 - 
21.23 

 
2.การพฒันาเมืองและชุมชน
ใหน่้าอยู ่

301 288 - 48.90 392,450,000 316,772,700 - 25.64 

3.การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน   
แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ พื่ อ ก า ร
แข่งขนั 

41 37 - 6.28 53,255,000 71,176,000 - 5.76 

4 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

112 101 - 17.15 172,880,000 122,993,000 - 9.95 

5. การพฒันาระบบบริหาร 
   จดัการท่ีดี 45 49 - 8.32 

 
433,780,000 

 
462,234,160 - 37.41 

รวม 654 589 - 100.00 1,341,948,150 1,235,510,259 - 100.00 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ไดด้าํเนินการติดตามและประเมินผลภายใตแ้ผนดาํเนินงานประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  โดยแผนงาน/โครงการท่ีจะดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รวม 654 โครงการ 
งบประมาณตามแผน  1,341,948,150  บาท งบประมาณในการเบิกจ่ายโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2555  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จํานวน  589  โครงการ  รวมงบประมาณ  
1,235,510,259  บาท   
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ขอบเขตการติดตามและประเมินผล แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2555   ทาํการติดตามและประเมินผลครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น  ทั้ง  5 ยุทธศาสตร์  รวม 76  โครงการ ครอบคลุม ทั้ง 26  อาํเภอในเขตจงัหวดัขอนแก่น โดยแยก
รายละเอียด ออกแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันาและกาํหนดเกณฑก์ารเลือกโครงการดงัน้ี 

คดัเลือกโครงการแต่ละยทุธศาสตร์  ครอบคลุมทั้ง  26  อาํเภอ   โดยใหค้ณะกรรมการและอนุกรรมการ
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูสุ่้มการคดัเลือกโดยอิสระในแต่ละอาํเภอ แต่ละยุทธศาสตร์จะตอ้งกระจายให้ครอบคลุมทุก
อาํเภอ  ยกเวน้ ในบางยุทธศาสตร์การพฒันา  ท่ีไม่มีโครงการหรือมีจาํนวนโครงการจาํกัดจึงเลือกแบบเจาะจง   
ฉะนั้น ในแต่ละยทุธศาสตร์จึงมีจาํนวนไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนแตกต่างกนั
ออกไป หลกัเกณฑใ์นการแจกแบบสอบถามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   กาํหนดใหแ้จกแบบสอบถาม   โครงการละ
ไม่ตํ่ากวา่  10  ชุดข้ึนไป  หรือข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของโครงการ เช่นโครงการฝึกอบรมต่างๆ ท่ีประชาชนเขา้ร่วม
โครงการมากก็จะทาํการแจกแบบสอบถามเพิ่มมากข้ึนตามความเป็นจริง  แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนจึงไม่เท่ากบั
รายละเอียดตามยทุธศาสตร์การพฒันา  ดงัต่อไปน้ี 

 

1.  การพฒันาคน  สังคม และการศึกษาให้มีคุณภาพ     จาํนวน   10  โครงการ 
  แจกแบบสอบถาม   350  ชุด   ไดรั้บคืน  312  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  89.14   

                      2.  การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่     จาํนวน    26    โครงการ  
   แจกแบบสอบถาม  400  ชุด   ไดรั้บคืน  355   ชุด   คิดเป็นร้อยละ   88.75 

     3. การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและเศรษฐกจิเพือ่การแข่งขนั     จาํนวน  2  โครงการ 
  แจกแบบสอบถาม   200  ชุด   ไดรั้บคืน    162     ชุด  คิดเป็นร้อยละ   81.00  

                                        4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   จาํนวน  28  โครงการ 
  แจกแบบสอบถาม   500  ชุด   ไดรั้บคืน   429    ชุด  คิดเป็นร้อยละ  85.80  

5. การพฒันาระบบการบริหารจัดการทีด่ี   จาํนวน   10   โครงการ 
  แจกแบบสอบถาม   350  ชุด   ไดรั้บคืน  306  ชุด  คิดเป็นร้อยละ   87.43 
 

รวมโครงการทั้งหมด                           จํานวน           76    โครงการ 
รวมแบบสอบถามทั้งหมดทีแ่จก          จํานวน        1,800  ชุด 
รวมแบบสอบถามทั้งหมดทีไ่ด้รับคนื  จํานวน        1,564  ชุด  คดิเป็นร้อยละ  86.89 
 

 คณะทาํงานไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั  ดงัน้ี  
1. สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
     เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมาย ไดก้าํหนดความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
         n       แทน   จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
                        x       แทน    ค่าเฉล่ีย (Mean) 
                      S.D   แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ขั้นตอนในการวเิคราะห์ข้อมูล 
    ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดด้าํเนินการตามลาํดบั ดงัน้ี 
      1. วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ในส่วนท่ี 1  ขอ้มูลเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)  วิเคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)  ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ 
สถานภาพ  การศึกษา   อาชีพ   รายได ้ เป็นตน้ 

 2.  วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ในส่วนท่ี 2   เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชากรต่อการ
ดาํเนินการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ในแต่ละยทุธศาสตร์  ทั้ง  5  ดา้น โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

 3.  วิเคราะห์ขอ้มูลแสดงระดบัการความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการ
โครงการพฒันาฯ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น   

 4.  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น โดยอิสระ ให้ประชาชนไดแ้สดงออก
ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโครงการต่างๆ  เพื่อสะทอ้นผลการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ในมุมมองของประชาชนใหไ้ดท้ราบ  เพื่อปรับปรุงการดาํเนินการในปีต่อไป  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในคร้ังน้ี ได้แจก

แบบสอบถามทั้งหมด   1,800   ชุด  ไดรั้บคืนมา จาํนวน  1,564  ชุด  คิดเป็นร้อยละ 86.89  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
การพฒันา ทั้ง  5  ยทุธศาสตร์  ปรากฏผลดงัน้ี  

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1   การพฒันาคน สังคม และการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที ่ 1    ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่  7       จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  

ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                            จํานวน (n=312)                        ร้อยละ 

1.  เพศ   จาํแนกเป็น   
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

107 
205 

34.29 
65.71 

                                                 รวม 312 100.00 
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            ข้อมูลเบือ้งต้น จํานวน(n=312) ร้อยละ 

2.  อายุ  จาํแนกเป็น 
      2.1  ไม่เกิน  20  ปี 
      2.2  21 – 30  ปี 
      2.3  31 – 40  ปี 
      2.4  41 – 50  ปี 
      2.5  51 – 60  ปี 

 
 280 
18 
14    

                 -   
                 -                    

 
89.74 
5.77  
4.49 

- 
- 
 

                                                 รวม 312 100.00 

3.  สถานภาพ   จาํแนกเป็น 
      3.1  ประชาชนทัว่ไป 
      3.2  ประชาคมหมู่บา้น 
      3.3  ผูใ้หญ่บา้น / กาํนนั 
      3.4  นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
      3.5  เจา้หนา้ท่ี / พนกังานของรัฐ 
      3.6  อ่ืน ๆ  ระบุ  (นกัเรียน) 

  
- 
- 
- 
- 

14 
298 

 
- 
- 
- 
- 

4.49  
95.51  

                                                 รวม 312 100.00 

4.  ระดับการศึกษา   จาํแนกเป็น 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มธัยมตน้ หรือเทียบเท่า 
      4.3  มธัยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวา่ปริญญาตรี 
      4.7  อ่ืน ๆ  ระบุ 

  
- 

68 
230 

- 
10 
4 
-  

 
- 

21.79  
73.72  

- 
3.21  
1.28  

- 
                                                 รวม 312 100.00 

5.  อาชีพ   จาํแนกเป็น 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจา้งทัว่ไป 
      5.3  นกัเรียนนกัศึกษา 
      5.4  ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/เอกชน 
      5.5  องคก์รมหาชน / รัฐวิสาหกิจ 

  
-  
- 

298 
- 
- 

 
-  
- 

95.51 
- 
- 
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           ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                       จํานวน(n=312) ร้อยละ 
       5.6  รับราชการ 

 5.7  อ่ืน ๆ  ระบุ 
14 
- 

4.49  
- 

                                                 รวม 312 100.00 

6.  รายได้เฉลีย่ต่อปี   จาํแนกเป็น 
      6.1  ไม่เกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท 
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป       

 
282 
16  
7 
5 
2 

 
90.38  
5.13  
2.24  
1.60  
0.64  

                                                 รวม 312 100.00 

 
 จากตารางท่ี  7    พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลตามยทุธศาสตร์ท่ี  1   การพฒันาคน สังคม และการศึกษาใหมี้คุณภาพ
จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  312  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   จาํนวน  205  คน  คิดเป็นร้อยละ  65.71   มีอายไุม่เกิน 20  
ปี  จาํนวน  280  คน  คิดเป็นร้อยละ  89.74   มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษา  จาํนวน   298   คน   คิดเป็น
ร้อยละ   95.51   มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า  จาํนวน  230  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  73.72   ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา   จาํนวน   298   คน   คิดเป็นร้อยละ  95.51   และมีรายไดต่้อปี   ไม่
เกิน  23,000   บาท    จาํนวน  282   คน    คิดเป็นร้อยละ  90.38   
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ส่วนที ่2   ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                  การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี  1   การพฒันาคน สงัคมและการศึกษาใหมี้คุณภาพ  ผลการวิเคราะห์ 
                  ขอ้มูล ปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 8   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการ 
                  โดยภาพรวมและรายขอ้ 

ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงาน 
 ระดับความพงึพอใจ 

(n =312) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. การสนับสนุนด้านการศึกษาของ อบจ.โดยการจัดกิจกรรม
สนบัสนุนคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ของสถานศึกษา 
ในสงักดั 

4.26 0.67 มากท่ีสุด 

2. การสนบัสนุนการศึกษาของ อบจ.ดา้นความพร้อมเพียง 
ของจาํนวนครูผูส้อน 

4.18 0.71 มาก 

3. การพฒันาคุณภาพของครูผูส้อน/ผูบ้ริหาร ในสถานศึกษา 
สงักดั อบจ. 

4.12 0.72 มาก 

4. การเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัเพ่ือเขา้สู่สถานศึกษาชั้นนาํของ
ประเทศ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบัทุกสถานศึกษาทัว่ประเทศ 

4.05 0.78 มาก 

5. การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการสร้างนวตักรรมและองค์
ความรู้ใหม่ ท่ีจะสามารถนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการพฒันา
สงัคม และประเทศชาติ 

4.15 0.82 มาก 

6. การพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งดา้นสติปัญญา 
อารมณ์  คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีท่ีจะสามารถ
นาํไปใชส้าํหรับการดาํเนินชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.38 0.72 มากท่ีสุด 

7. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางดา้น วิชาการ ดนตรี กีฬา และ
ศิลปะ เพ่ือการแข่งขนัทุกระดบั 

3.94 0.86 มาก 

8. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ส่ือนวตักรรม การเรียนการสอน สาํหรับ
ครู นกัเรียน และบุคคลทัว่ไป 

4.12 0.78 มาก 

9. การส่งเสริมใหเ้กิดทุนทางสังคมท่ีดี อนัมีผลมาจาก เด็ก เยาวชน 
เป็นคนท่ีมีคุณภาพ เร่ิมจากสถานศึกษา 

4.24 0.76 มากท่ีสุด 

10. การพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อการพฒันา
ดา้นอ่ืน ๆ ในอนาคตได ้

4.36 0.72 มากท่ีสุด 

รวม 4.18 0.75 มาก  
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                    จากตารางท่ี  8    พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์การ
พฒันา ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาคน สังคม และการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  =  4.18,           
S.D. = 0.75)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้
ความพร้อมทั้งดา้นสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอนัดีท่ีจะสามารถนาํไปใชส้าํหรับการดาํเนินชีวิต
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ( x  =  4.38,  S.D. = 0.72)  รองลงมาคือ การพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้คุณภาพ ส่งผลดีต่อ
การพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ในอนาคตได(้ x  =  4.36,  S.D. = 0.72)  และ การสนบัสนุนดา้นการศึกษาของ อบจ.โดยการจดั
กิจกรรมสนบัสนุนคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกดั ( x  =  4.26,  S.D. = 0.67)  ตามลาํดบั  
ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ  การส่งเสริมความเป็นเลิศทางดา้น วิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ เพ่ือการ
แข่งขนัทุกระดบั  ( x  =  3.94,  S.D. = 0.86)   

 

ส่วนที ่3   ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี  1   การพฒันาคน สงัคมและการศึกษาใหมี้คุณภาพ  ผลการวิเคราะห์ 
                  ขอ้มูล ปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 9   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการ 
                  โดยภาพรวมและรายขอ้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีส่วนร่วม 

(n =312) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน 

4.28 0.68 มากท่ีสุด 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

4.06 0.79 มาก 

3. มีการรายงานและนาํผลจากการติดตามผลการดาํเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

4.15 0.74 มาก 

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.18 0.74 มาก 

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.29 0.74 มากท่ีสุด 

6. โครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ 4.27 0.80 มากท่ีสุด  
7. โครงการน้ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.19 0.83 มาก 

รวม 4.20 0.76 มาก 
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จากตารางท่ี  9    พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันา ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาคน สังคม และการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( x  =  4.20,  S.D. = 0.76)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนิน
โครงการ/กิจกรรม ( x  =  4.29,  S.D. = 0.74)  รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน ( x  =  4.28,  S.D. = 0.68)  และ โครงการน้ีคุม้ค่ากบั
งบประมาณท่ีไดรั้บ ( x  =  4.27,  S.D. = 0.80)  ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมตํ่าสุดคือ  มีการ
ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม ( x  =  4.06,  S.D. = 0.79)  

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

 

ส่วนที ่ 1    ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่  10       จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                     จํานวน(n=355)                               ร้อยละ 

1.  เพศ   จาํแนกเป็น   
1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

186 
169 

52.39 
47.61 

                                                 รวม 355 100.00 

2.  อายุ  จาํแนกเป็น 
      2.1  ไม่เกิน  20  ปี 
      2.2  21 – 30  ปี 
      2.3  31 – 40  ปี 
      2.4  41 – 50  ปี 
      2.5  51 – 60  ปี 
      2.6  61  ปีข้ึนไป 

 
12 
40 
161 
110 
27 
5 

 
3.38 
11.27 
45.35 
30.99 
7.61 
1.41 

                                                 รวม 355 100.00 

3.  สถานภาพ   จาํแนกเป็น 
      3.1  ประชาชนทัว่ไป 
      3.2  ประชาคมหมู่บา้น 
      3.3  ผูใ้หญ่บา้น / กาํนนั 
      3.4  นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
      3.5  เจา้หนา้ท่ี / พนกังานของรัฐ 
      3.6  อ่ืน ๆ  ระบุ 

  
163 
32 
5 
14 
141 

- 

 
45.92 
9.01 
1.41 
3.94 
39.72 

- 
                                                 รวม 355 100.00 
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                 ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                 

4.  ระดับการศึกษา   จาํแนกเป็น 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มธัยมตน้ หรือเทียบเท่า 
      4.3  มธัยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวา่ปริญญาตรี 
      4.7  อ่ืน ๆ  ระบุ 

จํานวน(n=355)        

 
81 
64 
61 
59 
73 
17 
- 

ร้อยละ 

 
22.82 
18.03 
17.18 
16.62 
20.56 
4.79 

- 

                                                 รวม 355 100.00 

5.  อาชีพ   จาํแนกเป็น 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจา้งทัว่ไป 
      5.3  นกัเรียนนกัศึกษา 
      5.4  ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/เอกชน 
      5.5  องคก์รมหาชน / รัฐวิสาหกิจ 

  
131 
57 
10 
15 
88 

 
36.90 
16.06 
2.82 
4.23 
24.79 

       5.6  รับราชการ 
 5.7  อ่ืน ๆ  ระบุ 

54 
- 

15.21 
- 

                                                 รวม 355 100.00 

6.  รายได้เฉลีย่ต่อปี   จาํแนกเป็น 
      6.1  ไม่เกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท 
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป       

 
111 
137 
40 
24 
43 

 
31.27 
38.59 
11.27 
6.76 
12.11 

                                                 รวม 355 100.00 
 

 จากตารางท่ี 10    พบว่า  ผูใ้ห้ขอ้มูลตามยทุธศาสตร์ท่ี  2   การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่    จากกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด  355  คน   เพศ ชาย     จาํนวน  186 คน   คิดเป็นร้อยละ  52.39  เพศหญิง  จาํนวน  186  คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.39  มีอายุระหว่าง  31-40  ปี  จาํนวน  161  คน  คิดเป็นร้อยละ  45.35  รองลงมามีอายุระหว่าง  41-50  ปี  
จาํนวน  110 คน  คิดเป็นร้อยละ  30.99  มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป  จาํนวน  163  คน   คิดเป็นร้อยละ   
45.92  รองลงมาเป็นเจา้หนา้ท่ี/พนกังานของรัฐ  จาํนวน  141  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.72   มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ 
ประถมศึกษา  จาํนวน  81  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.82  รองลงมาปริญญาตรี  จาํนวน  73  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.56  
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ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  จาํนวน 131  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.90  รองลงมาองคก์รมหาชน/รัฐวิสาหกิจ  จาํนวน  
88  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.79   และมีรายไดต่้อปี   23,001- 46,000   บาท จาํนวน  137  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.59    
รองลงมาไม่เกิน  23,000   บาท  จาํนวน  111  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.90   
 
ส่วนที ่2   ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                  การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี  2   การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่ ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูล ปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 11   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการ 
                  โดยภาพรวมและรายขอ้ 

ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงาน 
 ระดับความพงึพอใจ 

(n =355) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. การก่อสร้างถนนในความรับผดิชอบของ อบจ. มีสภาพดี  
ผวิจราจรไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ใชก้ารไดดี้มีความปลอดภยั 

4.32 0.76  มากท่ีสุด 

2. การพฒันาและการบาํรุงรักษาถนนในความรับผดิชอบ  
ของ อบจ. เช่นผวิจราจร, ไหล่ทางไม่ชาํรุด 

4.26 0.80  มากท่ีสุด 

3. การพฒันาและบาํรุงรักษาทาํใหเ้กิดการความปลอดภยัใน 
การสญัจรไปมาทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น 

4.22 0.89  มากท่ีสุด 

4. การสนบัสนุน การช่วยเหลือ การปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัในจงัหวดั ของ อบจ. เช่น การเกิดอุทกภยั 
วาตภยั ภยัหนาว สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนในทอ้งถ่ินได้
อยา่งย ัง่ยนื 

4.16 0.87  มาก 

5. การประสานและการจดัทาํผงัเมืองอยา่งเป็นระบบส่งผลให้
ชุมชน และบา้นเมืองมีความเป็นระเบียบมากข้ึน 

4.05 0.87  มาก 

6. การก่อสร้างก่อถนนทาํใหเ้กิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือม
ระหวา่งหมู่บา้น ตาํบลและอาํเภอไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั ประหยดัเวลา 

4.10 0.73  มาก 

7. การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
ทาํใหบ้า้นเมืองมีความสงบสุข มีความเป็นระเบียบ 

3.99 0.87  มาก 

8. การติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรบริเวณถนนในความรับผดิชอบ
ของ อบจ.ใหช้ดัเจน เพื่อป้องกนัอนัตราย/อุบติัเหตุ เช่น ป้าย
เตือน ป้ายบงัคบั ป้ายแนะนาํ  
 

4.07 0.90  มาก 
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ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงาน 
 ระดับความพงึพอใจ 

(n =355) 
 

 x  S.D. แปลผล 
9. การปรับปรุงทศันียภาพขา้งทางสะอาด สะดวก มีความ
ปลอดภยั สภาพขา้งทางไม่รก  เช่น ถางป่าขา้งทาง ตดัก่ิงไม ้

4.06 0.85  มาก 

10. การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้
ไดม้าตรฐานมีความสะดวก เช่น ไฟฟ้า ประปา 

4.09 0.91  มาก 

รวม 4.13 0.85 มาก 
 

                    จากตารางท่ี  11    พบวา่  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์การ
พฒันา ยทุธศาสตร์ท่ี  2    การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( x  =  4.13,  S.D. = 0.85)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การก่อสร้างถนนในความรับผดิชอบของ อบจ. 
มีสภาพดีผวิจราจรไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ใชก้ารไดดี้มีความปลอดภยั ( x  =  4.32,  S.D. = 0.76)  รองลงมาคือ การพฒันา
และการบาํรุงรักษาถนนในความรับผดิชอบ ของ อบจ.   เช่นผวิจราจร, ไหล่ทางไม่ชาํรุด( x  =  4.26,  S.D. =  0.80)   
และ การพฒันาและบาํรุงรักษาทาํให้เกิดการความปลอดภยัในการสัญจรไปมาทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น( x  =  4.22,   
S.D. = 0.89)  ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ  การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นทาํใหบ้า้นเมืองมีความสงบสุข มีความเป็นระเบียบ ( x  =  3.99,  S.D. = 0.87)   

 

ส่วนที ่3   ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 12   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการ 
                  โดยภาพรวมและรายขอ้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีส่วนร่วม 

(n =355) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน 

4.35 0.77  มากท่ีสุด 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

4.27 0.74  มากท่ีสุด 

3. มีการรายงานและนาํผลจากการติดตามผลการดาํเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 
 

4.21 0.72  มากท่ีสุด 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีส่วนร่วม 

(n =355) 
 

 x  S.D. แปลผล 
4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.18 0.72  มาก 

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.26 0.75  มากท่ีสุด 

6. โครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ 4.36 0.69  มากท่ีสุด  
7. โครงการน้ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.28 0.70  มากท่ีสุด 

รวม 4.27 0.73 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี  12    พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันา ยุทธศาสตร์ท่ี  2     การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่     โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( x  =  4.27,  S.D. = 0.73)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการ
โครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุดเกือบทุกข้อ  โดยข้อท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีโครงการน้ีคุ้มค่ากับ
งบประมาณท่ีไดรั้บ ( x  =  4.36,  S.D. = 0.69)  รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน ( x  =  4.35,  S.D. = 0.77)  และโครงการน้ีตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ( x  =  4.28,  S.D. = 0.70)  ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมี
ส่วนร่วมตํ่าสุดคือ      มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 
( x  =  4.18,  S.D. = 0.72)   

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและเศรษฐกจิเพือ่การแข่งขัน      

 

ส่วนที ่ 1      ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่  13   จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

          ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                              จํานวน(n=162)                        ร้อยละ 

1.  เพศ   จาํแนกเป็น   
1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

91 
71 

56.17 
43.83 

                                                 รวม 162 100.00 
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          ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                              จํานวน(n=162)                        ร้อยละ 

2.  อายุ  จาํแนกเป็น 
      2.1  ไม่เกิน  20  ปี 
      2.2  21 – 30  ปี 
      2.3  31 – 40  ปี 
      2.4  41 – 50  ปี 
      2.5  51 – 60  ปี 
      2.6  61  ปีข้ึนไป 

 
4 
37 
37 
44 
31 
9 

 
2.47 
22.84 
22.84 
27.16 
19.14 
5.56 

                                                 รวม 162 100.00 

3.  สถานภาพ   จาํแนกเป็น 
      3.1  ประชาชนทัว่ไป 
      3.2  ประชาคมหมู่บา้น 
      3.3  ผูใ้หญ่บา้น / กาํนนั 
      3.4  นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
      3.5  เจา้หนา้ท่ี / พนกังานของรัฐ 
      3.6  อ่ืน ๆ  ระบุ 

  
137 
17 
1 
5 
1 
1 

 
84.57 
10.49 
0.62 
3.09 
0.62 
0.62 

                                                 รวม 162 100.00 

4.  ระดับการศึกษา   จาํแนกเป็น 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มธัยมตน้ หรือเทียบเท่า 
      4.3  มธัยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวา่ปริญญาตรี      
      4.7  อ่ืน ๆ ระบุ 

 
89 
48 
23 
1 
1 
- 
- 

 
54.94 
29.63 
14.20 
0.62 
0.62 

- 
- 

                                                 รวม 162 100.00 

5.  อาชีพ   จาํแนกเป็น 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจา้งทัว่ไป 
      5.3  นกัเรียนนกัศึกษา 
      5.4  ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/เอกชน 
      5.5  องคก์รมหาชน / รัฐวิสาหกิจ 

  
128 
27 
2 
4 
- 

 
79.01 
16.67 
1.23 
2.47 

- 
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          ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                              จํานวน(n=162)                        ร้อยละ 

       5.6  รับราชการ 
  5.7  อ่ืน ๆ  ระบุ 

1 
- 

0.62 
- 

                                                 รวม 162 100.00 

6.  รายได้เฉลีย่ต่อปี   จาํแนกเป็น 
      6.1  ไม่เกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท      
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป       

 
83 
50 
15 
9 
5 

 
51.23 
30.86 
9.23 
5.56 
3.09 

                                                 รวม 162 100.00 
 

 จากตารางท่ี 13    พบวา่  ผูใ้หข้อ้มูลตามยทุธศาสตร์ท่ี  3   การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการ
แข่งขนั จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด  162  คน เป็นเพศชาย   จาํนวน  91  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.17  คน เป็นหญิง  
จาํนวน  71  คน คิดเป็นร้อยละ  43.83   มีอายรุะหว่าง  41-50  ปี  จาํนวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.16  รองลงมามี
อายุระหว่าง   21-30  ปี และ อายุระหว่าง  31.40  ปี จาํนวน  37 คน  คิดเป็นร้อยละ  22.84 คนเท่ากนั  มีสถานภาพ
ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป  จาํนวน  137 คน   คิดเป็นร้อยละ   84.57  รองลงมาเป็นประชาคมหมู่บา้น  จาํนวน 17  
คน  คิดเป็นร้อยละ  10.49   มีระดบัการศึกษา ประถมศึกษา  จาํนวน  89  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.94   รองลงมามธัยม
ตน้หรือเทียบเท่า  จาํนวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.63  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  จาํนวน 128  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  79.01  รองลงมารับจา้งทัว่ไป  จาํนวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.67  และมีรายไดต่้อปีไม่เกิน   23,000   บาท 
จาํนวน  83  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.23    รองลงมา  23,001-46,000  บาท  จาํนวน  50  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.86  
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ส่วนที ่2    ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                   การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี  3   การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั  ผลการ 
                  วิเคราะห์ ขอ้มูล ปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 14   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการ 
                   โดยภาพรวมและรายขอ้ 

 

ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงาน 
 ระดับความพงึพอใจ 

(n =162) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. การส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
ขอนแก่น ใหมี้ความหลากหลายเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

3.54 0.835 มาก 

2. การประชาสมัพนัธ์ แนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัใน
จงัหวดัขอนแก่น เช่นการแจกเอกสารแผน่พบั การจดักิจกรรม
เพื่อประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 

3.44 0.659 มาก 

3. การพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํเกษตรท่ีย ัง่ยนื ตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง
และครอบครัวได ้

3.45 0.756 มาก 

4. การส่งเสริมศกัยภาพการการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์าํใหร้ะบบนิเวศน์ของธรรมชาติกลบัคืนมา  

3.46 0.740 มาก 

5. การส่งเสริมและการพฒันาสินคา้ชุมชนเป็นสินคา้ OTOP ให้
เป็นท่ีรู้จกั ทาํใหเ้ศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน 

3.46 0.804 มาก 

6. การพฒันาจงัหวดัขอนแก่น ใหเ้ป็นศูนยก์ลาง ทางดา้นการคา้ 
การลงทุน และสนบัสนุนใหเ้กิดผูป้ระกอบการเพิ่มมากข้ึน  

3.43 0.694 มาก 

7. การพฒันาสนบัสนุน ส่งเสริมดา้นการตลาด เป็นการขยาย
สินคา้ใหก้วา้งข้ึน  

3.37 0.730 ปานกลาง 

8. การเพิ่มศกัยภาพกลุ่ม ชุมชนใหมี้ความพร้อม ทั้งในดา้นการ
บริหารจดัการ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในภาพรวม ดีข้ึน  

3.46 0.715 มาก 

9. การสร้างอาชีพและรายไดใ้หก้บัชุมชน สร้างความเขม้แขง็ให้
เศรษฐกิจชุมชนในระดบัรากหญา้ 

3.54 0.789 มาก 

10. ประชาชนสามารถผลิตและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อเป็นสินคา้
ส่งออกขายในทอ้งตลาดได ้

3.40 0.699 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.742 มาก 
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                    จากตารางท่ี  14  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์การ
พฒันา ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก( x  =  
3.46, S.D. = 0.742)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การส่งเสริมสนบัสนุน
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่น ใหมี้ความหลากหลายเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว( x = 3.54, S.D. = 0.835)  
รองลงมาคือ การสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้กบัชุมชน สร้างความเขม้แข็งให้เศรษฐกิจชุมชนในระดบัรากหญา้( x  =  
3.54, S.D. = 0.789)  และ การส่งเสริมและการพฒันาสินคา้ชุมชนเป็นสินคา้ OTOP ให้เป็นท่ีรู้จกั ทาํใหเ้ศรษฐกิจ
ชุมชนดีข้ึน( x  = 3.46, S.D. = 0.804)  ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ  การพฒันาสนบัสนุน 
ส่งเสริมดา้นการตลาด เป็นการขยายสินคา้ใหก้วา้งข้ึน( x  =  3.37,  S.D. = 0.730)   

4 

ส่วนที ่3   ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั  ผลการวิเคราะห์  
               ขอ้มูลปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 15   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการ 
                     โดยภาพรวมและรายขอ้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีส่วนร่วม 

(n =162) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน 

3.55 0.827 มาก 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.38 0.678 ปานกลาง 

3.มีการรายงานและนาํผลจากการติดตามผลการดาํเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

3.49 0.790 มาก 

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.44 0.739 มาก 

5.มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3.54 0.789 มาก  

6. โครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ 3.50 0.806 มาก  
7.โครงการน้ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.56 0.772 มาก  

รวม 3.49 0.77 มาก 
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จากตารางท่ี  15  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันา ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( x  =  1.71,  S.D. = 0.87)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหาร
จดัการโครงการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน( x  =  3.55,  S.D. = 0.827)  รองลงมาคือ 
ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว( x  =  3.56,  S.D. = 0.772)  และมีการ
ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม( x  =  3.44,  S.D. = 0.739)  ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ท่ีมี
ระดบัการมีส่วนร่วมตํ่าสุดคือ  มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม ( x  =  3.54,  
S.D. = 0.789)   

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  (ด้านแหล่งนํา้)    
 

ส่วนที ่ 1      ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่  16   จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

          ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                              จํานวน(n=272)                        ร้อยละ 

1.  เพศ   จาํแนกเป็น   
1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

186 
86 

68.38 
31.62 

                                                 รวม 272 100.00 
2.  อายุ  จาํแนกเป็น 
      2.1  ไม่เกิน  20  ปี 
      2.2  21 – 30  ปี 
      2.3  31 – 40  ปี 
      2.4  41 – 50  ปี 
      2.5  51 – 60  ปี 
      2.6  61  ปีข้ึนไป 

 
2  
29 
68 
110 
55 
8 

 
0.74 
10.66 
25.00 
40.44 
20.22 
2.94 

                                                 รวม 272 100.00 
3.  สถานภาพ   จาํแนกเป็น 
      3.1  ประชาชนทัว่ไป 
      3.2  ประชาคมหมู่บา้น 
      3.3  ผูใ้หญ่บา้น / กาํนนั 
      3.4  นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
      3.5  เจา้หนา้ท่ี / พนกังานของรัฐ 
      3.6  อ่ืน ๆ  ระบุ 

 
171 
61 
23 
14 
3 
- 

 
62.87 
22.43 
8.46 
5.15 
1.10 

- 
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                                                 รวม 272 100.00 
             ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                          จํานวน(n=272)                       ร้อยละ 

4.  ระดับการศึกษา   จาํแนกเป็น 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มธัยมตน้ หรือเทียบเท่า 
      4.3  มธัยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวา่ปริญญาตรี       
      4.7  อ่ืน ๆ ระบุ 

 
117 
52 
60 
8 
14 
 1 
20 

 
43.01 
19.12 
22.06 
2.94 
5.15 
0.37 
7.35 

                                                 รวม 272 100.00 
5.  อาชีพ   จาํแนกเป็น 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจา้งทัว่ไป 
      5.3  นกัเรียนนกัศึกษา 
      5.4  ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/เอกชน 
      5.5  องคก์รมหาชน / รัฐวิสาหกิจ 

  
178 
56 
 4 
27 
1 

 
65.44 
20.59 
1.47 
9.93 
0.37 

       5.6  รับราชการ 
 5.7  อ่ืน ๆ  ระบุ 

- 
6 

- 
2.21 

                                                 รวม 272 100.00 
6.  รายได้เฉลีย่ต่อปี   จาํแนกเป็น 
      6.1  ไม่เกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท      
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป       

 
73 
97 
63 
19 
20  

 
26.84 
35.66 
23.16 
6.99 
7.35 

                                                 รวม 272 100.00 
 

 จากตารางท่ี 16   พบว่า  ผูใ้ห้ขอ้มูลตามยุทธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม(ดา้นแหล่งนํ้า)  จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  272   คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   จาํนวน  186  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  68.38   เพศหญิง  จาํนวน  86  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.62  มีอายรุะหวา่ง  41-50  ปี  จาํนวน  110   คน  คิดเป็นร้อย
ละ  40.44  รองลงมามีอายุระหว่าง  31-40  ปี  จาํนวน  68  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.00   สถานภาพส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนทัว่ไป  จาํนวน  171  คน   คิดเป็นร้อยละ   62.87  รองลงมาเป็นประชาคมหมู่บา้น  จาํนวน  61   คน  คิด
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เป็นร้อยละ  22.43   มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ ประถมศึกษา  จาํนวน  117   คน  คิดเป็นร้อยละ  34.01  รองลงมา 
มธัยมปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า  จาํนวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.06  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  จาํนวน   178   
คน  คิดเป็นร้อยละ  65.44  รองลงมารับจา้งทัว่ไป  จาํนวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.59  และมีรายไดต่้อปี 23,001 – 
46,000  บาท จาํนวน   97   คน   คิดเป็นร้อยละ  35.66   รองลงมาไม่เกิน  23,000  บาท  จาํนวน   73   คน    คิดเป็น
ร้อยละ  26.84   
 

ส่วนที ่2       ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                 การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ดา้นแหล่งนํ้า) 
                 ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูล ปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 17   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการ 
                    โดยภาพรวมและรายขอ้ 

 

ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงาน 
 ระดับความพงึพอใจ 

(n =272) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. การจดัหาแหล่งนํ้าสาํหรับอุปโภค บริโภค ใหเ้กษตรกรไวท้าํการ 4.47 0.62 มากท่ีสุด 
2. การใชท้รัพยากรในหน่วยงานใหเ้กิดประโยชนแ์ละคุม้ค่ามากท่ีสุด 4.38 0.68 มากท่ีสุด 
3.โครงการน้ีสามารถสร้างอาชีพและรายไดใ้หก้บัเกษตรกรไดต้ลอดปี 4.34 0.67 มากท่ีสุด 
4.โครงการน้ีทาํใหเ้กษตรกรมีแหล่งนํ้าใชใ้นการเกษตรในภาวะฝนท้ิง
ช่วงไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

4.35 0.73 มากท่ีสุด 

5.โครงการน้ีสร้างการเรียนรู้ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.17 0.78 มาก 

6.โครงการน้ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและพฒันาในดา้น  
อ่ืนๆ ตามมา 

4.15 0.79 มาก 

7.โครงการน้ีสร้างความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ได ้ 4.12 0.79 มาก 
8.โครงการน้ีทาํใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยแกไ้ข
ปัญหาความยากจนได ้

4.06 0.18 มาก 

9.โครงการน้ีสามารถทาํให ้เพิ่มพนูความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติได ้

4.07 
 

0.88 มาก 

10.โครงการน้ีทาํใหเ้กษตรกรมีนํ้าใชอุ้ปโภคบริโภคไดต้ลอดทั้งปี 4.21 0.71 มากท่ีสุด 
รวม 4.23 0.07 มากทีสุ่ด 
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      จากตารางท่ี  17   พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์การ
พฒันา ยทุธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นแหล่งนํ้ า) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  ( x  =  4.23,  S.D. = 0.07)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การจดัหาแหล่งนํ้ าสาํหรับอุปโภค บริโภค ใหเ้กษตรกรไวท้าํการ( x  =  4.47,  S.D. = 0.62) 
รองลงมาคือ การใชท้รัพยากรในหน่วยงานใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่ามากท่ีสุด  ( x  =  4.38,  S.D. = 0.68)  และ
โครงการน้ีทาํใหเ้กษตรกรมีแหล่งนํ้ าใชใ้นการเกษตรในภาวะฝนท้ิงช่วงไดอ้ยา่งเพียงพอ( x  =  4.35,  S.D. = 0.73)  
ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ โครงการน้ีทาํให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยแกไ้ข
ปัญหาความยากจนได(้ x  =  4.06,  S.D. = 0.18)   

 

ส่วนที ่3   ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี 4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นแหล่งนํ้า)       
                ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 18   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการ 
                  โดยภาพรวมและรายขอ้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีส่วนร่วม 

(n =272) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน 

4.43 0.68 มากท่ีสุด 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

4.25 0.68 มากท่ีสุด 

3. มีการรายงานและนาํผลจากการติดตามผลการดาํเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

4.33 0.72 มากท่ีสุด 

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.31 0.66 มากท่ีสุด 

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.19 0.76 มาก 

6. โครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ 4.19 0.82 มาก  
7. โครงการน้ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.28 0.83 มากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.73 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี  18    พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันา ยทุธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นแหล่งนํ้ า) โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  =  4.28,  S.D. = 0.73)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในดา้นการบริหารจดัการโครงการส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน ( x  =  4.43,  
S.D. = 0.68)  รองลงมาคือ  มีการรายงานและนาํผลจากการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นาํไปสู่การ
แกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน ( x  =  4.33,  S.D. = 0.72)  และมีความโปร่งใสและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม ( x  =  4.31,  S.D. = 0.66)  ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วน
ร่วมตํ่าสุดคือ  โครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ ( x  =  4.19,  S.D. = 0.82)   

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  (ด้านขยะ)    

 

ส่วนที ่ 1        ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่  19   จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

          ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                              จํานวน(n=157)                        ร้อยละ 

1.  เพศ   จาํแนกเป็น   
1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

88 
69 

56.05 
43.94 

                                                 รวม 157 100.00 

2.  อายุ  จาํแนกเป็น 
      2.1  ไม่เกิน  20  ปี 
      2.2  21 – 30  ปี 
      2.3  31 – 40  ปี 
      2.4  41 – 50  ปี 
      2.5  51 – 60  ปี 
      2.6  61  ปีข้ึนไป 

 
30  
15 
56 
21 
35 
- 

 
19.10 
9.55 
35.66 
13.38 
22.29 

- 
                                                 รวม 157 100.00 

3.  สถานภาพ   จาํแนกเป็น 
      3.1  ประชาชนทัว่ไป 
      3.2  ประชาคมหมู่บา้น 
      3.3  ผูใ้หญ่บา้น / กาํนนั 
      3.4  นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
      3.5  เจา้หนา้ท่ี / พนกังานของรัฐ 

 
77 
- 
- 
 1 
77 

 
59.10 

- 
- 

0.64 
49.04 
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      3.6  อ่ืน ๆ  ระบุ 2 1.27 
                                                 รวม 157 100.00 

             ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                          จํานวน(n=157)                       ร้อยละ 

4.  ระดับการศึกษา   จาํแนกเป็น 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มธัยมตน้ หรือเทียบเท่า 
      4.3  มธัยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวา่ปริญญาตรี       
      4.7  อ่ืน ๆ ระบุ 

 
27 
15 
29 
1 
55 
30 
- 

 
17.20 
9.55 
18.47 
0.64 
35.03 
19.11 

- 
                                                 รวม 157 100.00 

5.  อาชีพ   จาํแนกเป็น 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจา้งทัว่ไป 
      5.3  นกัเรียนนกัศึกษา 
      5.4  ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/เอกชน 
      5.5  องคก์รมหาชน / รัฐวิสาหกิจ 

  
- 
1 
69 
3 
- 

 
- 

0.64 
43.94 
1.91 

- 
       5.6  รับราชการ 

 5.7  อ่ืน ๆ  ระบุ 
84 
- 

53.50 
- 

                                                 รวม 157 100.00 

6.  รายได้เฉลีย่ต่อปี   จาํแนกเป็น 
      6.1  ไม่เกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท      
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป       

 
43 
79 
11 
6 
38  

 
27.39  
50.32 
3.82 
11.30 
24.20 

                                                 รวม 157 100.00 

 
 จากตารางท่ี 19   พบว่า  ผูใ้ห้ขอ้มูลตามยุทธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  (ดา้นขยะ)  จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  157   คน  เป็นเพศชาย   จาํนวน  88  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.05   
เพศหญิง  จาํนวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.94   มีอายรุะหวา่ง 31 - 40  ปี   จาํนวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.66
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รองลงมาอายุระหว่าง  51-60  ปี  จาํนวน  35   คน  คิดเป็นร้อยละ  22.29   มีสถานภาพเป็นประชาชนทัว่ไป และ
เจา้หนา้ท่ี/พนกังานของรัฐ   จาํนวน  77  คน   คิดเป็นร้อยละ   49.04   มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  55   คน  
คิดเป็นร้อยละ  35.03   รองลงมา มธัยมตน้หรือเทียบเท่า  จาํนวน  81  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.00  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับ
ราชการ  จาํนวน    84   คน  คิดเป็นร้อยละ  53.50  รองลงมานกัเรียนนกัศึกษา  จาํนวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.94   
และมีรายไดต่้อปีระหว่าง  23,001 – 46,000  บาท จาํนวน  79   คน  คิดเป็นร้อยละ  50.32   รองลงมาไม่เกิน  23,000  
บาท  จาํนวน  43  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.39  และมีรายได ้ 92,001  บาทข้ึนไป  จาํนวน  38  คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 
 

ส่วนที ่2   ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                   การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นขยะ) 
                  ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูล ปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 20   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการ 
                     โดยภาพรวมและรายขอ้ 

 

ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงาน 
 ระดับความพงึพอใจ 

(n =157) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. การสร้างจิตสาํนึกใหค้นในชุมชนบริหารจดัการขยะในครัวเรือนได ้ 4.11 0.79 มาก 
2. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหคุ้ณภาพชีวิต ดีข้ึน 4.25 0.68 มากท่ีสุด 
3.การส่งเสริมใหเ้ยาวชน ประชาชน บุคคลทัว่ไป มีส่วนร่วมในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

4.24 0.81 มากท่ีสุด 

4.การใหค้วามรู้แก่ชุมชน สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมของชุมชนไดอ้ยา่งย ั้งยนื 

4.08 0.81 มาก 

5.การใหค้วามร่วมมือระหวา่งชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วยป้องกนั
รักษาสภาพแวดลอ้มได ้

4.10 0.79 มาก 

6.การจดัสภาพแวดลอ้มในชุมชนใหมี้ระบบ ระเบียบ ทาํใหค้นใจ
ชุมชนมีสุขภาพดี 

4.03 0.85 มาก 

7.การบริหารจดัการส่ิงเหลือใชใ้นครัวเรือน สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ได ้

4.13 0.80 มาก 

8.การใหค้วามรู้ คาํแนะนาํในเร่ืองขยะ สามารถช่วยลดปริมาณขยะได ้ 4.18 0.76 มาก 
9.การจดัการของเหลือใช ้สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนได ้ 4.11 0.82 มาก 
10.การปลูกฝังใหค้นในชุมชน ช่วยกนัดูแลและรักษาสภาพแวดลอ้ม
ใหค้งอยู ่

4.18 0.82 มาก 

รวม 4.14 0.79 มาก 
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                        จากตารางท่ี  20   พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์
การพฒันา ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ดา้นขยะ)  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  ( x  =  4.14,  S.D. = 0.79)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความพึงพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้คุณภาพชีวิต ดีข้ึน ( x  =  4.25,         
S.D. = 0.68)   รองลงมาคือ  การส่งเสริมใหเ้ยาวชน ประชาชน บุคคลทัว่ไป มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน  ( x  =  4.24,  S.D. = 0.81)  และการปลูกฝังใหค้นในชุมชน ช่วยกนัดูแลและรักษาสภาพแวดลอ้มใหค้งอยู ่    
( x  =  4.18,  S.D. = 0.82)  ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ  การจดัสภาพแวดลอ้มในชุมชนใหมี้
ระบบ ระเบียบ ทาํใหค้นใจชุมชนมีสุขภาพดี ( x  =  4.03,  S.D. = 0.85)   

 

ส่วนที ่3   ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี 4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ดา้นขยะ)  ผลการ 
               วิเคราะห์ ขอ้มูลปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 21   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการ 
                  โดยภาพรวมและรายขอ้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีส่วนร่วม 

(n =157) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน 

4.09 0.83 มาก 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.90 0.88 มาก 

3. มีการรายงานและนาํผลจากการติดตามผลการดาํเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

3.98 0.87 มาก 

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.98 0.89 มาก 

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.12 0.80 มาก 

6. โครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ 4.07 0.83 มาก  
7. โครงการน้ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.02 0.80 มาก 

รวม 4.02 0.84 มาก 
 



บทที่  4   ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ประจําปี  พ.ศ. 2555 

104
  

จากตารางท่ี  21  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันา ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ดา้นขยะ)  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.02, S.D. = 0.84)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้น
การบริหารจดัการโครงการอยู่ในระดบัมากทุกขอ้  โดยขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม ( x  = 4.12, S.D. = 0.80)  รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน( x  = 4.09, S.D. = 0.83)  
และโครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ  ( x  = 4.07, S.D. = 0.83)  ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วม
ตํ่าสุดคือ  มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม ( x  = 3.98, 
S.D. = 0.89)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   การพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ี      
ส่วนที ่ 1      ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่  22   จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

          ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                              จํานวน(n=306)                        ร้อยละ 

1.  เพศ   จาํแนกเป็น   
1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

170 
136 

55.60 
44.40 

                                                 รวม 306 100.00 

2.  อายุ  จาํแนกเป็น 
      2.1  ไม่เกิน  20  ปี 
      2.2  21 – 30  ปี 
      2.3  31 – 40  ปี 
      2.4  41 – 50  ปี 
      2.5  51 – 60  ปี 
      2.6  61  ปีข้ึนไป 

 
3  
29 
138 
108 
27 
1  

 
1.00 
9.50 
45.10 
35.30 
8.80 
0.30 

                                                 รวม 306 100.00 

3.  สถานภาพ   จาํแนกเป็น 
      3.1  ประชาชนทัว่ไป 
      3.2  ประชาคมหมู่บา้น 
      3.3  ผูใ้หญ่บา้น / กาํนนั 
      3.4  นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
      3.5  เจา้หนา้ท่ี / พนกังานของรัฐ 
      3.6  อ่ืน ๆ  ระบุ 

 
26 
3 
- 
4 

267 
6 

 
8.50 
1.00 

- 
1.30 
87.30 
2.00 
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                                                 รวม 306 100.00 

             ข้อมูลเบือ้งต้น                                                                          จํานวน(n=306)                       ร้อยละ 

4.  ระดับการศึกษา   จาํแนกเป็น 
      4.1  ประถมศึกษา 
      4.2  มธัยมตน้ หรือเทียบเท่า 
      4.3  มธัยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า 
      4.4  ปวส./ อนุปริญญา 
      4.5  ปริญญาตรี 
      4.6  สูงกวา่ปริญญาตรี       
      4.7  อ่ืน ๆ ระบุ 

 
9 
15 
11 
51 
163 
57 
- 

 
2.90 
4.90 
3.60 
16.70 
53.30 
18.60 

- 
                                                 รวม 306 100.00 

5.  อาชีพ   จาํแนกเป็น 
      5.1  เกษตรกรรม 
      5.2  รับจา้งทัว่ไป 
      5.3  นกัเรียนนกัศึกษา 
      5.4  ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/เอกชน 
      5.5  องคก์รมหาชน / รัฐวิสาหกิจ 

  
6 
13 
4 
8 
73 

 
 2.00 
4.20 
1.30 
2.60 
23.90 

       5.6  รับราชการ 
 5.7  อ่ืน ๆ  ระบุ 

190 
12 

62.10 
3.90 

                                                 รวม 306 100.00 

6.  รายได้เฉลีย่ต่อปี   จาํแนกเป็น 
      6.1  ไม่เกิน    23,000  บาท 
      6.2  23,001 – 46,000  บาท 
      6.3  46,001 -69,000   บาท      
      6.4  69,001 – 92,000  บาท 
      6.5  92,001  ข้ึนไป       

 
81 
97 
20 
8 

100  

 
26.50 
31.70 
6.50 
2.60 
32.70 

                                                 รวม 306 100.00 
 

 จากตารางท่ี 22   พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลตามยทุธศาสตร์ท่ี  5   การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี    จากกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด  306   คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   จาํนวน  170  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.60   เพศหญิง  จาํนวน  136  
คน  คิดเป็นร้อยละ  44.40  มีอายรุะหวา่ง  31-40  ปี  จาํนวน  138   คน  คิดเป็นร้อยละ  45.10  รองลงมามีอายรุะหว่าง  
41-50  ปี  จาํนวน  108  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.30    มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ี/พนกังานของรัฐ  จาํนวน  
267  คน   คิดเป็นร้อยละ   87.30   รองลงมาเป็นประชาชนทัว่ไป    จาํนวน    26     คน  คิดเป็นร้อยละ  8.50   มีระดบั
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การศึกษาส่วนใหญ่ ปริญญาตรี จาํนวน 163  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.30  รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี  จาํนวน  57  คน  
คิดเป็นร้อยละ  18.60  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ  จาํนวน   190   คน  คิดเป็นร้อยละ  62.10  รองลงมาองคก์ร
มหาชน/รัฐวิสาหกิจ  จาํนวน  73  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.90   และมีรายไดต่้อปี 92,001  บาทข้ึนไป จาํนวน  100  คน  
คิดเป็นร้อยละ  32.70  รองลงมา  23,001-46,000  บาท  จาํนวน  97   คน  คิดเป็นร้อยละ  31.70   
 

ส่วนที ่2   ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                   การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี  5   การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี  ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูล ปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 23   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการ 
                    โดยภาพรวมและรายขอ้ 

 

ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงาน 
 ระดับความพงึพอใจ 

(n =381) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. การพฒันาเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน
ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

4.26 0.74 มากท่ีสุด 

2. การบริหารวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บ
ความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 

4.21 0.74 มากท่ีสุด 

3. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทาํใหผู้รั้บบริการเขา้ถึงการบริการของรัฐ
อยา่งทัว่ถึง 

4.13 0.80 มาก 

4. การใหค้วามรู้เร่ืองกระจายอาํนาจ ใหก้บัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

4.14 0.79 มาก 

5. การมีส่วนร่วมของประชาชนกบัทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน  4.09 0.75 มาก 
6. การบริหารจดัการในองคก์รท่ีดีก่อใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพใน
การทาํงาน มีความโปร่งใส ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

4.02 0.74 มาก 

7. การพฒันาเสริมสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคในทุกภาคส่วน 4.04 0.74 มาก 
8. การประสานงานในองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ทั้งภายในและภายนอก
ทาํใหก้ารบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว 

4.08 0.74 มาก 

9. การทาํงานของบุคลากรในหน่วยงานและผูบ้ริหารเขา้ใจเป้าหมาย
ขององคก์รชดัเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

4.03 
 

0.71 มาก 

10. การพฒันาระบบการใหบ้ริการ เป็นการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานในหน่วยงาน ใหมี้ความสะดวกและรวดเร็ว     

4.06 0.76 มาก 

รวม 4.11 0.75 มาก 
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                        จากตารางท่ี  23   พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยทุธศาสตร์
การพฒันา ยทุธศาสตร์ท่ี  5  การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก( x  =  4.11,  S.D. = 0.75)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การพฒันาเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในหน่วยงานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง( x  =  4.26, S.D. = 0.74)รองลงมาคือ การบริหารวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน( x  =  4.21, S.D. = 0.74) และการใหค้วามรู้เร่ืองกระจาย
อาํนาจ ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    เป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
( x  =  4.14,  S.D. = 0.79)ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ การบริหารจดัการในองคก์รท่ีดี
ก่อใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพในการทาํงาน   มีความโปร่งใส  ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ( x  =  4.02,  S.D. = 0.74)   

 

ส่วนที ่3   ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการตามยทุธศาสตร์ 
                การพฒันา  ยทุธศาสตร์ท่ี  5   การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่ 24   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการ 
                    โดยภาพรวมและรายขอ้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการ 
 ระดับการมีส่วนร่วม 

(n =306) 
 

 x  S.D. แปลผล 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน 

4.15 0.82 มาก 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

4.07 0.82 มาก 

3. มีการรายงานและนาํผลจากการติดตามผลการดาํเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

4.08 0.76 มาก 

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.04 0.79 มาก 

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.09 0.76 มาก 

6. โครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ 4.13 0.76 มาก  
7. โครงการน้ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.09 0.80 มาก 

รวม 4.09 0.79 มาก 
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จากตารางท่ี  24    พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันา ยุทธศาสตร์ท่ี  5    การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี    โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก              
( x  =  4.09,  S.D. = 0.79)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการ
โครงการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน( x  =  4.15,  S.D. = 0.82)  รองลงมาคือ โครงการ
น้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ ( x  =  4.13,  S.D. = 0.76)  และโครงการน้ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ( x  =  4.09,  S.D. = 0.80)  ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมตํ่าสุดคือ  มีความโปร่งใส
และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    ( x  =  4.04,  S.D. = 0.79)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่   5   สรุป  อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ 
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บทที ่5 
 

สรุป/อภปิรายผล/ข้อเสนอแนะ 
   

      การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น  เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ตามแผนงานโครงการท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  
ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลภายใต้วิสัยทัศน์  
ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและแผนพฒันา  3  ปี ท่ีกาํหนดเอาไว ้ เพื่อใหก้ารพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด  โดยยึดประชาชน
เป็นศูนยก์ลาง มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  ยดึผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นสาํคญั   การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไดก้าํหนดช่วงระยะเวลา  เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี  1  ตุลาคม  2554 – 30  กนัยายน 2555    การติดตามประเมินผลดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินแลว้ จึงสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแยกตามรายยุทธศาสตร์การพฒันา  และสรุปผลในภาพรวมทั้งหมด  ตามคู่มือการติดตาม
และประเมินผลการจดัทาํและแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลขอสรุปผลการติดตามฯ  อภิปรายผล   และข้อเสนอแนะ  ตามลําดับขั้ น  ดัง น้ี 
 

1. วตัถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
3. อภิปรายผล 
4. ขอ้เสนอแนะ 
 

วตัถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 
 

1. เพื่อตอ้งการทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานของโครงการท่ีพฒันาตามยทุธศาสตร์
ดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น   

2. เพื่อตอ้งการทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการ โดยการตอบแบบสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นโดยอิสระ 

3. เพื่อติดตามและประเมินผลการพฒันาในแต่ละยทุธศาสตร์ วา่เป็นไปตามแผน วตัถุประสงค ์ท่ีกาํหนด
ไวห้รือไม่ 
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สรุปผลการตดิตามและประเมินผลตามวตัถุประสงค์ 
 

การพฒันาตามยุทธศาสตร์ที ่1   การพฒันาคน สังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

      ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ  จาํนวน  10  โครงการ  จากโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน  114  
โครงการ คิดเป็นสดัส่วนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ร้อยละ 8.77 แจกแบบสอบถาม จาํนวน 350  
ฉบบั  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามและส่งคืน จาํนวน 312 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ  89.14 ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 

      1.  สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ  65.71   มีอายไุม่เกิน 20  
ปี  คิดเป็นร้อยละ  89.74   มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษา  คิดเป็นร้อยละ   95.51   มีระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่ มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 73.72  มีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ  95.51  และมีรายไดต่้อปี   ไม่เกิน  23,000  บาท   คิดเป็นร้อยละ  90.38   
                     2. ระดบัความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานโครงการ จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น การพฒันาตามยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาคน สังคมและการศึกษาให้มี
คุณภาพ  พบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คือ การพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความพร้อมทั้งดา้นสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอนัดีท่ีจะ
สามารถนาํไปใชส้ําหรับการดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  รองลงมาคือ การพฒันาเด็กและเยาวชนให้มี
คุณภาพ ส่งผลดีต่อการพฒันาด้านอ่ืน ๆ ในอนาคตได  ้ และ การสนับสนุนด้านการศึกษาของ อบจ.โดยการจัด
กิจกรรมสนบัสนุนคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกดั  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด
คือ  การส่งเสริมความเป็นเลิศทางดา้น วชิาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ เพ่ือการแข่งขนัทุกระดบั   
                   3. ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการ พบว่า  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในดา้นการบริหารจดัการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการมีส่วนร่วมใน
การรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม   รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน    และ โครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ 
ตามลาํดับ  ส่วนขอ้ท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมตํ่าสุดคือ  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม  
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 การเปลีย่นแปลงตามตัวช้ีวดัทีเ่ลอืก   
ตามยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาคนสังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 
ตวัช้ีวดัทีเ่ลอืก 

 
หน่วย 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีงบประมาณ2554  
(จํานวน) 

ปีงบประมาณ
2555(จํานวน) 

เพิม่/ลด 

1.จาํนวนโรงเรียนท่ีไดรั้บส่ือการเรียนการสอนเพื่อใชใ้นการ
พฒันาการศึกษาแก่เยาวชน  แยกเป็น 
        -สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1-5 
       -สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

เขต ทั้ง 5 เขต ทั้ง  5  เขต เท่าเดิม 

2.จาํนวนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเขา้ร่วม
โครงการพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(รวม 7 ศนูย)์ 

คน 3,800 3,800 เท่าเดิม 

 

 

             4.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์ การพฒันาคน สังคมและ
การศึกษาให้มีคุณภาพ   พบว่าประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการ
ต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากเป็นการพฒันาคนในสังคมใหมี้คุณภาพ พฒันาและผลิตส่ือท่ีทนัสมยั นาํเทคโนโลย ี
มาเพ่ิมเติมความรู้ใหก้บัเยาวชน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ใหมี้ระเบียบวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต  เพื่อนาํไปสู่การพฒันา
ท่ีย ัง่ยืน เปิดโอกาสให้เด็กได้พฒันาความรู้ ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนในพื้นท่ีทุรกันดารด้าน
การศึกษา  ใหมี้ความเสมอภาคกนั  ครูบุคลากรทางการศึกษาตอ้งตรงกบัเอกท่ีเรียนมา เดก็จะไดมี้คุณภาพ และควร
มีการอบรมครู นกัเรียน บุคลากรทางการศึกษา อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง จะไดส้ร้างความเช่ือมัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากตอ้งการใหด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อนาํไปสู่
การแกไ้ข ปรับปรุงพฒันา  ยงัตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป    

 
สรุปผล ของแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ที ่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 

        ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ จาํนวน  26  โครงการ  จากโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 288  
โครงการ  คิดเป็นสดัส่วนในการติดตามและประเมินผลโครงการ  ร้อยละ  9.03   แจกแบบสอบถาม จาํนวน  400 
ชุด  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามและส่งคืน  จาํนวน 355 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 88.75  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
     1. สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศ ชาย หญิง คิดเป็นร้อยละ 50.00  เท่ากนั มีอายุระหว่าง  
31-40  ปี  คิดเป็นร้อยละ  45.35  รองลงมามีอายรุะหว่าง  41-50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  30.99  มีสถานภาพส่วนใหญ่
เป็นประชาชนทัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ   45.92  รองลงมาเป็นเจา้หน้าท่ี/พนักงานของรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 39.72 มี
ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ ประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 22.82  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ  
36.90   และมีรายไดต่้อปี   23,001- 46,000   บาท คิดเป็นร้อยละ  38.59  รองลงมาไม่เกิน 23,000   บาท  คิดเป็น
ร้อยละ  36.90   
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          2. ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
ยทุธศาสตร์ท่ี  2    การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่ พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การก่อสร้างถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. มีสภาพดีผิวจราจร
ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ใช้การได้ดีมีความปลอดภัย  รองลงมาคือ การพฒันาและการบาํรุงรักษาถนนในความ
รับผิดชอบ ของ อบจ.   เช่นผิวจราจร, ไหล่ทางไม่ชาํรุด  และ การพฒันาและบาํรุงรักษาทาํให้เกิดการความ
ปลอดภยัในการสญัจรไปมาทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ  การป้องกนัและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นทาํใหบ้า้นเมืองมีความสงบสุข มีความเป็นระเบียบ     

     3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหาร
จดัการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการ
บริหารจดัการโครงการอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเกือบทุกขอ้  โดยขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีความคุม้ค่า
กบังบประมาณท่ีไดรั้บ  รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และ
แสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน   และโครงการน้ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว    ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมตํ่าสุดคือ   มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม   

   
การเปลีย่นแปลงตามตัวช้ีวดัทีเ่ลอืก 
ตามยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

 
ตัวช้ีวดัทีเ่ลอืก 

 
หน่วย 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีงบประมาณ
2554 (จํานวน) 

ปีงบประมาณ
2555 

(จํานวน) 
เพิม่/ลด 

1)  เส้นทางการคมนาคมขนส่งไดรั้บการบูรณะ 
     ปรับปรุงใหมี้ความสะดวกมากข้ึน 

    

    1.1 ถนนลกูรังและหินคลุก เมตร 176,223 115,406 -60,817 
    1.2 ถนนลาดยาง เมตร 2,756 13,498 +10,742 
2) เส้นทางการคมนาคมไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน     
    1.1 ถนนลาดยาง เมตร 16,960 13,289 -3,671 
    1.2 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) เมตร 25,912 25,918 +6 
    1.3  ถนนดิน  /หินคลุก                                                                              เมตร 10,715 4,795 -5,920 
    1.4  ถนนลกูรัง เมตร 71,940 56,912 -15,028 
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ตัวช้ีวดัทีเ่ลอืก 

 
หน่วย 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีงบประมาณ
2554 (จํานวน) 

ปีงบประมาณ
2555 

(จํานวน) 
เพิม่/ลด 

3) รณรงคป้์องกนัและปราบปรามยาเสพติด     
       3.1  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เสริมสร้างภมิูคุม้กนัป้องกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา   

คน 1,000 1,000 เท่าเดิม 

     3.2  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
รวมพลงัต่อตา้นยาเสพติด   

คน 700 560 -140 

     3.3  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการประชาสัมพนัธ์รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

คน - 200 +200 

     3.4  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการมหกรรม To be number one ร่วมตา้น
ภยัยาเสพติด 

คน - 2,500 +2,500 

    3.5  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นสาํหรับผูป่้วยยาเสพ
ติดในศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดขอนแก่น 

คน - 40 +40 

 

  4. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน
ใหน่้าอยู ่   พบวา่ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการก่อสร้างถนน และ
ปรับปรุงเส้นคมนาคมให้มีความคงทนถาวรมีอายุการใชน้าน  ประชาชนมีความจาํเป็นในการใชถ้นนเพื่อสัญจร
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั ถนนตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัระบบขนส่งให้ครอบคลุม   เน่ืองจากประชาชนตอ้งใชถ้นน มี
ความจาํเป็นอย่างมากในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ตลอดทั้งความเป็นอยู่ของประชาชนในการรณรงคป้์องกนัยา
เสพติดในหมู่เยาวชน และท่ีสาํคญัควรพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอยา่งเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน  
 

สรุปผลของยุทธศาสตร์ที ่ 3    การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและเศรษฐกจิเพือ่การแข่งขัน  
     

  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ  จาํนวน  2  โครงการ จากโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน  
37 โครงการ เป็นโครงการท่ีใหก้ารสนบัสนุนหน่วยงานอ่ืน คิดเป็นสดัส่วนในการติดตามและประเมินผลโครงการ   
ร้อยละ  5.41  แจกแบบสอบถามจาํนวน  200 ฉบบั ประชากรกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามและส่งคืน จาํนวน  
162  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  81.00  ซ่ึงสรุปผลไดด้งัน้ี 
 

               1. สถานะผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  56.17  คน เป็นหญิง    คิด
เป็นร้อยละ  43.83   มีอายรุะหวา่ง  41-50  ปี     คิดเป็นร้อยละ  27.16  รองลงมามีอายรุะหวา่ง 21-30  ปี และ อายุ
ระหวา่ง  31.40  ปี    คิดเป็นร้อยละ  22.84  คนเท่ากนั  มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป   คิดเป็นร้อยละ 
84.57   มีระดบัการศึกษา ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  54.94   รองลงมามธัยมตน้หรือเทียบเท่า   คิดเป็นร้อยละ  
29.63    ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม     คิดเป็นร้อยละ  79.01  และมีรายไดต่้อปีไม่เกิน   23,000   บาท คิดเป็น
ร้อยละ  51.23    รองลงมา  23,001-46,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  30.86    



บทที่   5   สรุป  อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ 

 

.รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา   องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น   ประจําปี พ.ศ. 2555 

114 

 

                    2. ระดบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใน
จงัหวดัขอนแก่น ให้มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว  รองลงมาคือ การสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้กบั
ชุมชน สร้างความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกิจชุมชนในระดบัรากหญา้   และการส่งเสริมและการพฒันาสินคา้ชุมชนเป็น
สินคา้ OTOP ให้เป็นท่ีรู้จกั ทาํให้เศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ  การพฒันา
สนบัสนุน ส่งเสริมดา้นการตลาด เป็นการขยายสินคา้ใหก้วา้งข้ึน    
 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
โดยขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน   รองลงมาคือ  ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว   และมีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วน
ร่วมตํ่าสุดคือ  มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
การเปลีย่นแปลงตามตัวช้ีวดัทีเ่ลอืก  
 ตามยุทธศาสตร์ที ่3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและเศรษฐกจิเพือ่การแข่งขนั 

 
ตัวช้ีวดัทีเ่ลอืก 

 
หน่วย 

ผลการดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ
2554(จํานวน) 

ปีงบประมาณ
2555 

(จํานวน) 

เพิม่/ลด 

1.จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพนวด
แผนไทยโดยใชส้มุนไพรไทย (ปี 2555  ผูพิ้การทางการ
มองเห็น) 

คน 60 120 -60 

2. จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

คน 4,500 3,400 -1,100 

4. จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง(ขดุสระนํ้า) 

คน 1,082 548 -534 

1. จาํนวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการพฒันาเพ่ิมข้ึน แห่ง 2 2 - 
2. ส่งเสริมงานประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ ของ  
   จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือการท่องเท่ียวทุกโครงการ 

โครงการ 6 6 - 
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                          4. ผลการติดตามและประเมินผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและ
เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั  พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สนบัสนุน
การจดัหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน  เน่ืองจากการส่งเสริมอาชีพและพฒันารายไดใ้หแ้ก่บุคคลท่ี
ว่างงานและจดัฝึกอบรมอาชีพท่ีหลากหลาย  ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพสร้างรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว  นอกเหนือจากส่งเสริมอาชีพแลว้ ยงัส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว 
โดยการสนับสนุนในด้านการประชาสัมพนัธ์  การประชาสัมพนัธ์สินคา้ หรือผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวดั
ขอนแก่น  สนบัสนุนให้ประชาชนนาํผลผลิตในดา้นสินคา้พื้นเมืองมาขายเพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ ส่งเสริม
การท่องเท่ียว  ทาํของท่ีระลึกไวจ้าํหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียว ปรับปรุงสถานท่ีให้โดดเด่น เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว
เป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เป็นการสร้างศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียว
ทั้งในและต่างประเทศ  นาํความเจริญมาสู่ทอ้งถ่ินอีกระดบัหน่ึง   

 
 

สรุปผล ของยุทธศาสตร์ที ่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม        
 

  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ  จาํนวน  26  โครงการ  จากโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 
101 โครงการ คิดเป็นสดัส่วนในการติดตามประเมินผลโครงการร้อยละ 25.74 แจกแบบสอบถาม จาํนวน 500  ชุด  
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามและส่งคืน จาํนวน  429  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  85.80  ซ่ึงสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ด้านส่ิงแวดล้อม(แหล่งนํา้) 
        1. สถานะผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีอายรุะหวา่ง  41-50  ปี  
คิดเป็นร้อยละ  32.90  รองลงมามีอายุระหว่าง  51-60  ปี คิดเป็นร้อยละ  25.80 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนทัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ   59.10  รองลงมาเป็นประชาคมหมู่บา้น  คิดเป็นร้อยละ  17.80  มีระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่ ประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  34.10  รองลงมา มธัยมตน้หรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ  24.00  ส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ  54.60  รองลงมารับจา้งทัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ  26.10  และมีรายไดต่้อปีไม่เกิน  
23,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  29.10  รองลงมา  23,001-46,000  บาท   คิดเป็นร้อยละ  23.70   

 2. ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  (ด้านแหล่งนํ้า) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การ
จดัหาแหล่งนํ้ าสาํหรับอุปโภค บริโภค ใหเ้กษตรกรไวท้าํการ   รองลงมาคือ การใชท้รัพยากรในหน่วยงานใหเ้กิด
ประโยชน์และคุม้ค่ามากท่ีสุด  และโครงการน้ีทาํให้เกษตรกรมีแหล่งนํ้ าใชใ้นการเกษตรในภาวะฝนท้ิงช่วงได้
อยา่งเพียงพอ  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ โครงการน้ีทาํให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและช่วย
แกไ้ขปัญหาความยากจนได ้   
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 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจดัการโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ด้านแหล่งนํ้า) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน   รองลงมาคือ  มีการรายงานและนาํผลจากการ
ติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน    และมีความ
โปร่งใสและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วน
ร่วมตํ่าสุดคือ  โครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ   

ด้านส่ิงแวดล้อม(ขยะ) 
                     1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ด้านขยะ)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้   พบว่าความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทาํให้คุณภาพชีวิต ดีข้ึน   รองลงมาคือ การส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชน บุคคลทัว่ไป มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  และการปลูกฝังให้คนในชุมชน ช่วยกนั
ดูแลและรักษาสภาพแวดลอ้มใหค้งอยู ่  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ  การจดัสภาพแวดลอ้มในชุมชน
ใหมี้ระบบ ระเบียบ ทาํใหค้นใจชุมชนมีสุขภาพดี  

  2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ด้านขยะ) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก    
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการอยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้  โดยขอ้ท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรม   รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความ
คิดเห็นต่อการดาํเนินงาน   และโครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ   ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมตํ่าสุดคือ  
มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม   
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 การเปลีย่นแปลงตามตัวช้ีวดัทีเ่ลอืก   
 ตามยุทธศาสตร์ที ่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ตวัช้ีวดัทีเ่ลอืก 

 
หน่วย 

ผลการดาํเนินงาน 

ปีงบประมาณ
2554 

ปีงบประมาณ
2555 

เพิม่/ลด 

1) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ     
    1.1 ตน้ไมใ้นจงัหวดัขอนแก่นมีจาํนวนเพิ่มข้ึน ตน้ 20,000 14,005 -5995 
    1.2  จาํนวนพนงักั้นนํ้าท่ีสร้าง แห่ง 10 15 +5 
    1.3  จาํนวนแหล่งนํ้าท่ีไดรั้บการขดุลอก แห่ง 64 64 เท่าเดิม 
    1.4  จาํนวนฝายแมว้ แห่ง 150 150 เท่าเดิม 
    1.5  จาํนวนอ่างเกบ็นํ้าท่ีไดรั้บการขดุ แห่ง 4 1 -3 
    1.6  เครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติฯ ราย 5,700 3,388 -2,320 
2) ดา้นมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม     
    2.1 จดัตั้งธนาคารขยะวสัดุรีไซเคิลในโรงเรียน ในเขต  
จ.ขอนแก่น  

แห่ง 50 50 เท่าเดิม 

 

  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ตามประเดน็ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม พบว่าประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการพฒันา
จดัหาแหล่งนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค  ใหก้บัเกษตรกรเพื่อทาํการเกษตรและเล้ียงสตัว ์ระหว่างฝนท้ิงการพฒันาแหล่ง
นํ้ าเป็นหัวใจสําคญัของเกษตรกรท่ีตอ้งการใชป้ระโยชน์จากนํ้ า  ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มีเพิ่มข้ึน เป็น
แหล่งหาอาหารของชาวบา้น ส่วนส่ิงแวดลอ้มดา้นขยะ  ตอ้งการใหท้าํงานเก่ียวกบัขยะใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม รณรงค์
ให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองขยะลน้เมือง ประชาชนมีส่วนร่วมให้มาก นอกจากตอ้งการให้ดาํเนินการโครงการอย่าง
ต่อเน่ืองแลว้ ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการก่อสร้างท่ีกาํจดัขยะ
ใหไ้ดม้าตรฐานเป็นการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุด     
  

สรุปผลของยุทธศาสตร์ที ่ 5   การพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ ี     
   ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ  จาํนวน  10 โครงการ  จากโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 
49  โครงการ   คิดเป็นสดัส่วนในการติดตามประเมินผลโครงการร้อยละ  20.41   แจกแบบสอบถาม   350  ชุด   
ไดรั้บคืน  306  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  87.43   ซ่ึงสรุปผลไดด้งัน้ี 
                1.  สถานะผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  55.60 เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ  44.40  มีอายรุะหว่าง  31-40  ปี   คิดเป็นร้อยละ  45.10  รองลงมามีอายรุะหว่าง  41-50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  
35.30   มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ี/พนักงานของรัฐ  คิดเป็นร้อยละ   87.30   รองลงมาเป็นประชาชน
ทัว่ไป    คิดเป็นร้อยละ  8.50   มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 53.30  รองลงมา สูงกว่า
ปริญญาตรี   คิดเป็นร้อยละ  18.60   ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ   คิดเป็นร้อยละ  62.10  รองลงมาองคก์รมหาชน/
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รัฐวิสาหกิจ    คิดเป็นร้อยละ  23.90   และมีรายไดต่้อปี 92,001  บาทข้ึนไป   คิดเป็นร้อยละ  32.70  รองลงมา  
23,001-46,000  บาท   คิดเป็นร้อยละ  31.70   
                   2. ระดบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
ยทุธศาสตร์ท่ี  5  การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ การพฒันาเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงานทุก
ระดบัอยา่งต่อเน่ือง  รองลงมาคือ การบริหารวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บความสะดวก
รวดเร็วยิง่ข้ึน   และการใหค้วามรู้เร่ืองกระจายอาํนาจ ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ให้กบัประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ   การบริหาร
จดัการในองคก์รท่ีดีก่อใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพในการทาํงาน  มีความโปร่งใส  ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  

      3.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการตามยทุธศาสตร์การพฒันา  
ยทุธศาสตร์ท่ี  5  การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการบริหารจดัการโครงการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วน
ร่วมสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดาํเนินงาน   รองลงมาคือ โครงการน้ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีไดรั้บ และโครงการน้ีตรงกบัความตอ้งการของ
ประชาชนและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว   ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมตํ่าสุดคือ  มีความโปร่งใส
และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม        
 

การเปลีย่นแปลงตามตัวช้ีวดัทีเ่ลอืก   
ตามยุทธศาสตร์ที ่5   การพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ี 

 
ตวัช้ีวดัทีเ่ลอืก 

 
หน่วย 

ผลการดาํเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2554 

(จํานวน) 
ปีงบประมาณ 
2555 (จํานวน) 

เพิม่/ลด 

1)  การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมภาคประชาชน     
     1.1 โครงการอบรมเวทีประชาคม อาํเภอ 26 - - 
     1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 
           (ปี  55  เฉพาะประกวดราคา,สอบราคา) 

เร่ือง 3,483 1,136 -2,347 

     1.3 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร องคก์าร    
           บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น         

คร้ัง 17,232 18,116 +884 

2)  ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี     
   2.1 การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสารใน   
         องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น           

คร้ัง 600 676 +76 

   2.2 รับฟังความคิดเห็นและใหป้ระชากรประเมิน 
          การบริหารจดัการของ อบจ.ขอนแก่น ได ้ ปี 55 
        -สาํรวจความคิดเห็นตามยทุธศาสตร์  1,800 ราย 
        -สาํรวจความคิดเห็นรายโครงการ      4,107  ราย 

 
ราย 

 
6,345 

 
5,907 

 
-438 
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ตวัช้ีวดัทีเ่ลอืก 

 
หน่วย 

ผลการดาํเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2554 

(จํานวน) 
ปีงบประมาณ 
2555 (จํานวน) 

เพิม่/ลด 

   2.3  จาํนวนประชากรมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ร้อยละ 57.37 80.20 +22.83 
   2.4  จาํนวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาเพ่ิมศกัยภาพใน 
          การทาํงาน 

ร้อยละ 100.00 100.00 - 

   2.5  จาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาสามปีท่ี 
          นาํไปดาํเนินการ 

ร้อยละ 82.49 90.06 +7.57 

   2.6  จาํนวนโครงการตามขอ้เสนอของประชาคม ร้อยละ 75.71 82.67 +6.96 
   2.7  จาํนวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น  ร้อยละ - 47.47 +47.47 
   2.8  จาํนวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ขก. ร้อยละ - 56.08 +56.08 
 

    4. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   ตามประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหาร 
จดัการท่ีดี   พบวา่ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการต่อไป เน่ืองจาก 
เป็นการจดัระบบการบริหาร  ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจดัทาํแผน 
การจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจรับงาน ร่วมรับผลประโยชน์ตลอดจนไดร่้วมติดตามและประเมินผลฯ  ส่งเสริมการ
พฒันาบุคลากรให้ไดรั้บความรู้ความกา้วหน้า   สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน  สร้างความรวดเร็ว สร้าง
คุณภาพให้กบังานของขา้ราชการ รวมทั้งขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในดา้นการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่นดว้ย   
 
 อภิปรายผล  

การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะไดน้าํเสนอใน
ภาพรวมทั้งหมดทั้ง  5  ยทุธศาสตร์ ซ่ึงจะอยูใ่นวตัถุประสงค ์ ขอ้ท่ี 3  ของการติดตามประเมินผล ดงัน้ี  
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                  ตารางที ่ 25   ตารางการเปรียบเทยีบการดําเนินโครงการตามแผนการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 จากจํานวน ทั้งหมด  575 โครงการ  แยกออกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ ข้อมูล  ณ  วนัที ่ 30  กนัยายน  2555 

 
ยุทธศาสตร์ 

ผลการดําเนินงานของโครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 

การดําเนินงาน 
จํานวน
โครงการ 

ร้อยละ การเบิกจ่าย ร้อยละ 

1.การพฒันาคนสังคมและ
การศึกษาใหมี้คุณภาพ 

 

ดาํเนินการแลว้เสร็จ 110 18.68 205,442,350 23.09 
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 4 0.68 - - 
ยงัไม่ดาํเนินการ - - - - 

2.การพฒันาเมืองและ 
ชุมชนใหน่้าอยู ่
 

ดาํเนินการแลว้เสร็จ 282 47.88 202,971,100 22.81 
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 6 1.02 - - 

ยงัไม่ดาํเนินการ - - - - 

3. การพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชนและเศรษฐกิจเพ่ือ
การแข่งขนั 

ดาํเนินการแลว้เสร็จ 37 6.28 77,709,100 8.73 

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ - - - - 
ยงัไม่ดาํเนินการ - - - - 

4. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ดาํเนินการแลว้เสร็จ 97 16.47 96,189,000 10.81 
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 4 0.68 - - 
ยงัไม่ดาํเนินการ - - - - 

5. การพฒันาระบบบริหาร
จดัการท่ีดี 

ดาํเนินการแลว้เสร็จ 49 8.32 307,398,800 34.55 
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ - - - - 
ยงัไม่ดาํเนินการ - - - - 

รวม 
 

ดาํเนินการแลว้เสร็จ 575 97.62 889,710,350 100 

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 14 2.38 - - 

ยงัไม่ดาํเนินการ - - - - 
 

                 ดําเนินการแล้วเสร็จ      จํานวน  575  โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  97.62 
    อยู่ระหว่างดาํเนินการ    จํานวน   14  โครงการ   คดิเป็นร้อยละ   2.38 
สรุปผลโดยรวม 

        การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2555  โดย
วิธีการสุ่มโครงการ  จาํนวน  76  โครงการ  จาํนวนแบบสอบถามท่ีแจก 1,800  ชุด  จาํนวนแบบสอบถามท่ีไดรั้บ
คืน 1,564  ชุด  คิดเป็นร้อยละ 86.89   พบวา่   ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 53.81  อายรุะหว่าง 41-50 ปี มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 37.76   เป็นประชาชนทัว่ไปมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 68.42   มีระดบัการศึกษาประถมศึกษามากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  62.49   มีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ  60.45  มีรายไดไ้ม่เกิน  23,000  บาท/ปี  มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  46.09  สรุปการตรวจติดประเมินผลดงัน้ี  
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   ตารางที่  26    สรุปผลโดยรวมแสดงการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อแนวทางการพฒันาของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น และความพึงพอใจตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง 5  ยุทธศาสตร์ โดยคิดคะแนนค่าเฉล่ีย( x )แต่ละยุทธศาสตร์ ซ่ึงกาํหนดเป็น  5  ระดบั  
ความพึงพอใจ  ดงัน้ี           

 
ยุทธศาสตร์การ

พฒันา 

ค่าเฉลีย่

( x ) 
(คะแนน
เต็ม 5)  

ระดบัความพงึพอใจตามแนวทางการ
พฒันาของ 

อบจ.ขอนแก่น 
 

ค่าเฉลีย่

( x ) 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ระดบัความพงึพอใจ 
ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1 การพฒันาคน
สังคมและ
การศึกษาใหมี้
คุณภาพ 

4.18      4.20      

2 การพฒันาเมือง
และชุมชนใหน่้า
อยู ่

4.13      4.27      

3 การพฒันา
เศรษฐกิจ ชุมชน
และเศรษฐกิจเพ่ือ
การแข่งขนั 

3.46      3.49      

4 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และส่ิงแวดลอ้ม 

4.18      4.15      

5 การพฒันาระบบ
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

4.11      4.09      

 รวมเฉลีย่ 4.01      4.04      
 

       จากตารางที ่ 26    การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น  และความพึงพอใจตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่  ความพึงพอใจ
มีความสอดคลอ้งกนั ทั้ง 5  ยทุธศาสตร์การพฒันา คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ่ใน
ระดบัมาก ( x ) 4.01 (คิดเป็นร้อยละ 80.20) ของกรมฯ ( x ) 4.04 (คิดเป็นร้อยละ 80.80)  ถา้พิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาคน สังคม และการศึกษาให้มีคุณภาพ  ตามแนวทางการพฒันาขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  อยูใ่นระดบัมาก  มีเฉล่ีย ( x ) 4.18  และตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  มีค่าสูงสุดเฉล่ีย ( x ) 4.27   คือยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่
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ตารางที่  27    สรุปผลค่าเฉลีย่ ร้อยละ ระดับการมีส่วนร่วมต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดใน   5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ในประเด็นคําถามตาม
แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ทีก่าํหนดให้ แบ่งระดับการมีส่วนร่วมเป็น  5 ระดับ ดังนี ้

ลาํดบั 
ที ่

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
โครงการ 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 
ค่าเฉลีย่

( x ) 
แปลผล 

มากทีสุ่ด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อยทีสุ่ด 

1. 
 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ

โครงการ/กจิกรรมและแสดงความคิดเหน็ต่อการ

ดาํเนินงาน 

41.00 40.00 16.10 2.20 0.30 4.20 มาก 

2. 
 มีการประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชนร่วมรับรู้ ข่าวสารของ

โครงการ/กจิกรรม 31.70 45.40 20.10 2.20 0.60 4.05 มาก 

3. 
 มีการรายงานและนาํผลจากการติดตามผลการ

ดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม นาํไปสู่การแก้ไข

ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
33.80 44.70 19.20 2.00 0.30 4.10 มาก 

4. 
มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 
32.10 46.70 18.60 2.30 0.30 4.08 มาก 

5. 
มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ที่ได้รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กจิกรรม 36.40 42.40 19.20 1.80 0.20 4.13 มาก 

6. โครงการน้ีคุ้มค่ากบังบประมาณที่ได้รับ 38.20 41.90 17.30 2.20 0.40 4.15 มาก 

7. 
โครงการน้ีตรงกบัความต้องการของประชาชนและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างรวดเรว็ 
36.70 42.10 18.40 2.40 0.40 4.12 มาก 

 รวมเฉลีย่ 35.70 43.31 18.41 2.19 0.35 4.12 มาก 
  จากตารางที ่ 27   ผลการติดตามประเมินผลดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร 
จดัการโครงการ ต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ตามประเดน็คาํถามท่ีกรมส่งเสริม
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานโดยเฉล่ียในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x ) 
4.12 (คิดเป็นร้อยละ 82.40) ประเดน็ท่ีมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย ( x ) 4.20 

ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ๆ 
       จากประเดน็คาํถามท่ีสอบถามถึงความตอ้งการพฒันา วา่ประชาชนตอ้งการพฒันาในดา้นใดมากท่ีสุด 
กาํหนดไว ้ 7   ดา้น   จากการสอบถามประชาชนพบวา่ มีความตอ้งการพฒันาเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

 1. การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี  คิดเป็นร้อยละ  75.66 
            2. การพฒันาแหล่งนํ้าอุปโภค-บริโภค เล้ียงสตัวก์ารเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 72.02 
            3. การพฒันาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 69.53 
            4. การพฒันาสงัคม(แกไ้ขปัญหายาเสพติด/วยัรุ่นมัว่สุม) คิดเป็นร้อยละ 67.82 
           5. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  คิดเป็นร้อยละ 66.80 
           6. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน(ถนน, สะพาน)  คิดเป็นร้อยละ 65.74 
           7. การส่งเสริมและการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว   คิดเป็นร้อยละ  63.94 
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      ข้อเสนอแนะสรุปในภาพรวมของการติดตามประเมินผลทั้ง 5  ยุทธศาสตร์  เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ
ผู้บริหารนําไปใช้ในการกําหนด ปรับปรุง หรือตัดสินใจในการที่จะดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิง่ขึน้ต่อไป 
            สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์  แผนพฒันาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี   
       1.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา   

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น กาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันา  
ตามแผนพฒันาประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   ครอบคลุม  5  ประเดน็ยทุธศาสตร์  และไดน้าํไปปฏิบติัตามแผน
ดาํเนินการจาํนวน  589  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  90.06  งบประมาณทั้งส้ิน  1,235,300,259  บาท  ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2554  ดาํเนินการเสร็จแลว้  จาํนวน  575  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 97.62   อยูร่ะหว่างการดาํเนินการ  14  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 2.38   จาํนวนโครงการพฒันาแต่ละยทุธศาสตร์มากนอ้ยไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บั ความสาํคญั   
เร่งด่วน  และความตอ้งการของประชาชนเป็นสาํคญั เช่น  

            1.1  การพฒันาแผนงานโครงการตามประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาคน สังคมและการศึกษาให้มี
คุณภาพ  จาํนวน  114  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  19.35   เป็นโครงการท่ีเน้นคนให้มีคุณภาพ และความสุข ได้
พฒันาทั้ งร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถ ทกัษะการประกอบอาชีพ และมีความมัน่คงในการดาํรงชีวิต 
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในชุมชน ตั้งแต่ระดับครอบครัว  การศึกษาเน้น ความรู้ทกัษะให้กับเด็ก
นกัเรียน  เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อท่ีจะเป็นคนดีของสังคมในอนาคต และยึดปฏิบติัภายใต้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยดึคนเป็นศูนยก์ารในการพฒันา 

           1.2  การพฒันาแผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่  
จาํนวน  288 โครงการ   มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 48.90   เน่ืองจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงเป็นความตอ้งการของ
ประชาชน และองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสนอแผนงานโครงการมาเพื่อตอ้งการให้องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพฒันาให้เป็นเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่  มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้น
คมนาคมใหมี้ความเช่ือมโยงกบัระบบขนส่ง ใหจ้งัหวดัขอนแก่นเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคน้ี 

           1.3  แผนงานโครงการท่ีดาํเนินการพฒันานอ้ยท่ีสุด จาํนวน 37  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 6.28  คือ 
แผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั  อาจเป็น
เพราะว่ามีหน่วยงานหลกัคือสํานักงานพฒันาชุมชน รับผิดชอบและดาํเนินการอยู่แลว้   ถา้องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่นเขา้ไปมีส่วนร่วม อาจทาํไดโ้ดยการสนบัสนุนในดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยการจดัทาํโครงการ
ประชาสมัพนัธ์สินคา้ หรือผลิตภณัฑ ์OTOP ในจงัหวดัขอนแก่น  สนบัสนุนใหป้ระชาชนนาํผลผลิตในดา้นสินคา้
พื้นเมืองมาขายเพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ประชาชนในจงัหวดัขอนแก่นมีรายได้
เพิ่มข้ึนอีกทางหน่ึง 
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           1.4  จากการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาทั้ง 5 
ยทุธศาสตร์  ประชากรส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะ   ดงัน้ี 

           1.4.1   ด้านการพฒันาคนและสังคม 
                   ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พฒันาดา้นการศึกษา

ส่งเสริมทกัษะเพื่อพฒันาความรู้ ให้เด็กไดมี้โอกาสทางการศึกษาให้มากท่ีสุด ให้ความรู้ ให้โอกาสและสร้าง
ความสามารถอยา่งเสมอภาค  ผลจากการดาํเนินงานสามารถป้องกนัและลดจาํนวนเด็กและเยาวชนไม่ใหเ้ขา้ไปยุง่
เก่ียวกบัยาเสพติด ซ่ึงเป็นปัญหาทางสังคม โดยให้ความเห็นเก่ียวกบัปัญหาสังคมท่ีเกิดจากครอบครัววยัรุ่น หรือ
เยาวชนเองท่ีหลงผดิเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบวินยั  ใหรู้้ถึงพิษภยั
ของยาเสพติด  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ    เกิดทกัษะ  เป็นภูมิคุม้กนัทางสังคม  ในการดาํเนินชีวิตไดอ้ย่าง
เหมาะสมและเป็นสุข  อีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามคัคีในครอบครัว ชุมชน ส่งผลให้สถาบนัครอบครัว
เขม้แขง็ และลดปัญหาทางสงัคมท่ีติดตามมา 
                       1.4.2  ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

                  ประชากรส่วนใหญ่ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ก่อสร้างปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมขนส่งสัญจรไปมา ให้มีความคงทนถาวรเป็นถนนคอนกรีต หรือลาดยาง ให้เช่ือมต่อระหว่าง
หมู่บา้น ตาํบล สู่ทางสายหลกั ให้ครบทุกเส้นทาง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  ลดระยะเวลาการขนส่งสินคา้  ลด
ตน้ทุนในการขนส่ง และมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ในอีกมุมมองหน่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างขีด
ความสามารถ  เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการสัญจรไปมา ตลอดจนการขนส่งผลผลิตดา้นการเกษตร 
ออกสู่ตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

               1.4.3  ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 
              ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต 

และความเป็นอยูดี่ข้ึนความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมสามารถนาํไปประกอบอาชีพสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวได้
การทาํผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน  ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได ้ เป็นการดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง รู้จกัประมาณตนเอง
และปรับความเป็นอยูใ่หเ้ขา้กบัวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม เพื่อใหค้รอบครัวอยูอ่ยา่งเป็นสุข ตามแนวพระราช
ดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  โดยการส่งเสริมและสร้างอาชีพท่ีมัน่คงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้ฝึกอบรมใหค้วามรู้ ดา้นอาชีพท่ีหลากหลาย สามารถนาํไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง และครอบครัวไม่
เป็นภาระต่อสงัคม และช่วยเหลือส่งเสริมผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสใหมี้อาชีพ ใหไ้ดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัทุกคน มีการ
ยกระดบัพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน โดยการปลูกฝังค่านิยมใหมี้ความพอเพียง และพ่ึงตนเองได ้

          1.4.4  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ขยายพื้นท่ีในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ีสีเขียว มีการขยายเครือข่ายการอนุรักษป่์า
ใหแ้พร่หลายในกลุ่มเยาวชนใหมี้จิตใจรักป่า  สร้างความตระหนกัในการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้หมาะสม เพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และให้คงความหลากหลายทางชีวภาพ  ลดการใช้
สารเคมี  หันมาทาํปุ๋ยอินทรียชี์วภาพให้มากข้ึน และการจดัสรรทรัพยากรนํ้ า เพื่อใชป้ระโยชน์ในการอุปโภค 
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บริโภค  เพื่อการเกษตร สาํหรับเกษตรกรโดยการขดุลอกแหล่งนํ้ า/ลาํหว้ย คูคลองท่ีต้ืนเขิน ขดุบ่อนํ้ าในไร่นาของ
เกษตรกร ใหพ้อเพียงต่อความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากนํ้าเพื่อการเกษตร ประมง และใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ ทั้งน้ี ใหมี้
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
                       1.4.5  ด้านการบริหารจัดการทีด่ี 
                              องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโครงการ เช่น การเสนอความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นในทุกดา้น เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ เช่นเป็นกรรมการจดัซ้ือ จดัจา้ง กรรมการจดัทาํแผนฯ กรรมการติดตามประเมินผลฯลฯ  ซ่ึง
ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นโดยเสนอปัญหาความตอ้งการ ผา่นตวัแทนประชาชนโดยสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น เพื่อใหรั้บทราบปัญหาและ
หาทางแกไ้ข  โดยมีช่องทางรับทราบปัญหา จากตูรั้บฟังความคิดเห็น จากแบบสอบถาม  และทางเวป็ไซตข์อง
หน่วยงาน  ครอบคลุมทุกพื้นท่ีดว้ยความโปร่งใส คุม้ค่า เป็นธรรม โดยใหผู้รั้บบริการหรือประชาชน ใหมี้ความสุข
และพึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ประเด็นจากการตรวจติตามและประเมินผล 
           ในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   มีประเดน็ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 

           2.1  ปัญหาและอุปสรรค 
          2.1.1  งานตรวจติดตามและประเมินผล ตอ้งทาํในระยะเวลาจาํกดัภายหลงัจากโครงการส้ินสุดใน

ปีงบประมาณ และสรุปรายงานผลให้ผูบ้ริหารและประชาชนทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  จาํนวน
โครงการท่ีทาํการสุ่มติดตาม กระจายในทุกอาํเภอในจงัหวดัขอนแก่นและมีจาํนวนมาก ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ตอ้งใชเ้วลาพร้อมจดัทาํเอกสารรายงานการตรวจติดตามให้แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ี
กาํหนด (ตุลาคม-ธนัวาคม)  

         2.1.2  จากการแจกแบบสอบถามประชาชนบุคคลทัว่ไป  ประชาชนมีเวลาจาํกดั ตอ้งไปประกอบ
อาชีพ ทาํใหต้อบแบบสอบถามไม่ครบถว้นตามโครงสร้าง ตอ้งมาคดัแยกแบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่สมบรูณ์
เท่าท่ีควร  

        2.2  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาฯ 
             เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ควรขอความร่วมมือกบัช่างควบคุมงาน

ประจาํแต่ละอาํเภอ เม่ือดาํเนินโครงการแล้วเสร็จ ควรแจกแบบสอบถามโครงการทันที  เพราะประชาชน
ผูใ้ชบ้ริการหรือผูรั้บประโยชน์จากโครงการมีส่วนร่วมรับทราบและรู้เห็นขั้นตอนการดาํเนินงานตามโครงการ 

         
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคน สังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเมืองและชมุชนใหน่้าอยู่ 

                         
 
 

                          2. ยุทธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

             3. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและเศรษฐกจิเพือ่การแข่งขนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                           4. ยุทธศาสตร์การพฒันาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบริหารจดัการที่ดี 

  โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการสื่อมัลติมิเดียนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์กร 

 

    
 
 
 

                                               5. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ ี
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

                                                                    คณะทีป่รึกษา 
1.  ดร.พงษศ์กัด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ ์  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

2.  นายสุชาติ   โคตรทุม   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

3.  นางสุมาลี   ฐานวิเศษ   รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

4.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

5.  นางสาวนงลกัษณ์  รัตนจนัทร์                  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

       ประวตัิการศึกษา 
 1. นายเล่ือน  ศรีสุนนท ์    ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน    กรรมการ 
          - ขา้ราชการบาํนาญ    

2. นายชยัเลิศ  จนัทร   ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน     กรรมการ 
             -ผูใ้หญ่บา้น บา้นหวับึง  ตาํบลพงัทุย  อาํเภอนํ้าพอง  จงัหวดัขอนแก่น 

      - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
                       มหาวทิยาลยัภาคะวนัออกเฉียงเหนือ 

3. ทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่น                                    กรรมการ 
4. โยธาธิการและผงัเมือง                                    กรรมการ 
5. นางสาวนงลกัษณ์  รัตนจนัทร์ รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น                    กรรมการ 

             -ปริญญาโท   รัฐศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
6. รองศาสตราจารย ์วิไลวจัส์  กฤษณะภติู  ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
     ขา้ราชการบาํนาญ 

     -ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตรบณัฑิต                        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
     -ปริญญาตรี  สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
     -ปริญญาโท  สาขาสังคมวทิยามหาบณัฑิต(สังคมสงเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

         7. นายประยทุธ์  ชาญนุวงศ ์               ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
                     ขา้ราชการบาํนาญ 

                    -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรการเมืองการปกครอง  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                    -ปริญญาตรี   สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 7. นายเพช็ร    มูลป้อม      ผูอ้าํนวยการกองแผนและงบประมาณ            กรรมการ 
      -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรบณัฑิต                มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

      -ปริญญาโท   ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวทิยาลยัมหามกฎุราช                    
        วทิยาลยั  วิทยาเขตอีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะทาํงาน 

 
1. นางดวงเนตร   ชาสุวรรณ  นกับริหารงานนโยบายและแผน 7        คณะทาํงาน 

                 -ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบณัฑิต(การจดัการทัว่ไป)     มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย 
                 -ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัภาคะวนัออกเฉียงเหนือ 
             2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 7ว   คณะทาํงาน 

                 -ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต        มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

                 -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
                                       มหาวทิยาลยัภาคะวนัออกเฉียงเหนือ  
             3. นายอภิเดช สุระมณี  เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 5                 คณะทาํงาน 

                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการทัว่ไป      มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

             4. นางกมลสร สหนาวนิ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล                   คณะทาํงาน 

                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการบญัชี            มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
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