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ส่วนที่  3 

สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 

1. การประเมินสถานการณ์การพฒันา 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น  โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั้งภายในและ
ภายนอก สรุปสถานการณ์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดด้งัน้ี 
 

 จุดแข็ง (Strengths) 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีทรัพยากร
บุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีครบทุกดา้น พร้อมสนับสนุนการพฒันาและ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี 
 2.  เป็นองคก์รท่ีสามารถกาํหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน และการบริหาร
จดัการไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3. ตั้งอยู่ในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการพฒันาในหลาย ๆ ดา้นของภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้งดา้นการคมนาคมขนส่ง ดา้นการศึกษา ดา้นการสาธารณสุข และยงัเป็นท่ีตั้งของ
ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบนัการเงิน องคก์รธุรกิจ ท่ีพร้อมจะให้การส่งเสริม และ
สนบัสนุนต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นในอนาคตต่อไป 
 4. เป็นองคก์รท่ีใกลชิ้ดประชาชนโดยตรง สามารถกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ีตอบสนองต่อ
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ 
 5. จงัหวดัขอนแก่น มีประเพณีผกูเส่ียว ท่ีเป็นวฒันธรรมท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและ
โดดเด่น  
 6. จงัหวดัขอนแก่น มีแหล่งพลงังาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลงังานไฟฟ้า ท่ีสามารถรองรับการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการได ้
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีตอ้งใช้
ทกัษะความรู้  เทคโนโลยี และนวตักรรมสมยัใหม่ รวมทั้งระบบการบริการท่ีมีเทคนิคและเทคโนโลยี
สมยัใหม่  
 2. มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบทั้งจงัหวดั งบประมาณในการพฒันาจึงกระจายทุกพื้นท่ี ทาํให้ไม่
สามารถดาํเนินโครงการพฒันาขนาดใหญ่ ท่ีตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมากได ้
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 3. ขาดบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้น เช่น นักวิจยั นักการศึกษา 
นกัวิเคราะห์และประเมินผล และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้น 
  
 โอกาส (Opportunity) 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 กาํหนดใหรั้ฐตอ้งใหอิ้สระแก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการกาํหนดนโยบาย การบริหาร การจดับริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลงั 
 2. นโยบายการกระจายอาํนาจตามแผนการกระจายอาํนาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2549 กาํหนดบทบาท ภารกิจ หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินชดัเจนมากข้ึน ทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปรับระบบการบริหารงานเพื่อรองรับภารกิจ
ถ่ายโอน 
 3. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ินและตรวจสอบการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ตอ้งมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
 4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน 
 5. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน โดยสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการกาํกบัดูแลและความเป็นอิสระของทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการงบประมาณและบุคลากรของ
ทอ้งถ่ิน 
 

 อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
 1. ประชาชนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีดา้นการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ 
และติดตามการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2. ขอนแก่นประสบภยัธรรมชาติตามฤดูกาลซํ้ าซาก เช่น ภยัแลง้ นํ้ าท่วม และเกิดปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน และป่าไม ้เป็นตน้ 
 3. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลต่อสังคม และวฒันธรรม อาทิ วยัรุ่นรับ
วฒันธรรมตะวนัตกมากเกินไป ทาํให้ไม่มีการอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป  
 4. การกาํหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพฒันาโดยยึดพื้นท่ีขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ชดัเจน ระหว่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 
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 5. การเพิ่มของประชากรแฝงท่ีเขา้มาอาศยัในชุมชนเมือง และการขยายตวัของตวัเมือง ทาํให้
เกิดปัญหาสงัคมเพิ่มมากข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ 
 6. การเมืองระดบัประเทศเปล่ียนแปลงบ่อย และเกิดความขดัแยง้ทางความคิด ส่งผลต่อการ
กาํหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 7. โรคอุบติัใหม่ร้ายแรง เช่น โรคไขห้วดั 2009 โรคไขห้วดันกสายพนัธ์ุใหม่ โรคไขเ้ลือดออก 
คุกคามสุขภาวะของประชาชน 
 

2.  การประเมินผลการพฒันาที่ผ่านมา  
 2.1 ผลการนําแผนพฒันาประจําปี 2554 ไปปฏิบัต ิ
                            แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น รวม 3 ปี มี
จาํนวนโครงการทั้งส้ิน 1,485 โครงการ งบประมาณรวม 3,639,913,000 บาท โดยแผนพฒันาประจาํปี 2554 
มีจาํนวนโครงการ 626 โครงการ งบประมาณรวม 1,132,221,400 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น สามารถนาํแผนพฒันาประจาํปี 2554 ไปสู่การปฏิบติั โดยนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2554  จาํนวนทั้งส้ิน 516 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของโครงการในแผนพฒันา 
งบประมาณท่ีดาํเนินงานตามแผน รวม 959,326,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.73 ของงบประมาณท่ีกาํหนดไว้
ในแผนพฒันาปี 2554   ดงัแสดงตามตารางท่ี 34 
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      ตารางที ่34  เปรียบเทยีบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ประจําปี 2554 
กบัการนําไปจัดทาํข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2554 

 

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอ้ยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอ้ยละ ตาม
แผนพัฒนา
ปี 2554 

ตามขอ้ 
บัญญัตปีิ 

2554 

ตามแผนพัฒนาปี 
2554 

ตามขอ้บัญญัตปีิ 
2554 

1. การพฒันาคน สงัคมและการศกึษาใหม้คีณุภาพ 
1.1 พัฒนา  สง่เสรมิ  และสนับสนุนการจัดการศกึษา
ทีม่คีณุภาพในทกุระดับ    ทัง้ในและนอกระบบ  
ครอบคลมุทกุชว่งวัย 

32 31 
 

96.88 
 

128,202,000 125,619,550 
 

97.99 

1.2 พัฒนาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหป้ระชาชนทกุ
ชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งและเขา้ถงึแหลง่ความรู ้
ทัง้ทีเ่ป็นวทิยาการสมัยใหม ่วฒันธรรม และภมูปัิญญา 
ทอ้งถิน่ 

19 18 

 
   

97.74 
 
 

15,746,800 14,946,800 

 
 

94.92 

1.3 เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีาม
ของคนในครอบครัวและชมุชน 

3 2 
   

66.67 
 

  600,000 300,000 
 

50.00 

1.4 เสรมิสรา้งระบบสขุภาพทีม่คีณุภาพอยา่งครบ
วงจร ตัง้แตก่ารสง่เสรมิการป้องกนั การรักษา และ
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

9 7 
    

77.78 35,965,000 35,715,000 
 

99.30 

  1.5 พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนการกฬีา เพือ่สรา้ง
นสิยัรักการกฬีาและสรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนพัฒนา
ทักษะการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิและพัฒนาไปสูก่าร
กฬีาเพือ่อาชพี ตามศักยภาพ 

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

1.6 อนุรักษ์ สบืสานศลิปวัฒนธรรม ศาสนา และจารตี
ประเพณีทีด่งีาม 34 34   

100.00 10,600,000 10,600,000 100.00 

รวม 107 102 19.77 210,524,800 206,592,350 21.54 
2. การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู ่

2.1 สง่เสรมิ และประสานการจัดทําและการใชผั้ง
เมอืงในทกุระดับ 

- - 
 

- 
 

- - - 

2.2 พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่ม
ระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอ 267 195 73.03 345,000,000 228,298,400 66.17 

2.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบ
สาธารณูปการทีไ่ด ้มาตรฐาน 2 1 50.00 1,680,000 130,000 7.74 

2.4 พัฒนาและสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร 10 10 100.00 1,500,000 1,500,000 100.00 

2.5 พัฒนา  สง่เสรมิการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 
และสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยใน
ทอ้งถิน่ 

7 7 100.00 7,920,000 7,820,000 98.74 

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

3.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั      
3.1 พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนเพิม่มลูคา่ผลติภัณฑ ์
ชมุชนอยา่ง ครบวงจร ตัง้แตก่ารออกแบบ การผลติ 
การบรรจภุัณฑ ์และการตลาด  

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

82.27 

3.2 พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนทําการเกษตรย่ังยนื 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 18 17 94.44 73,872,000 71,679,100 97.03 

3.3 พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพในการประกอบ
อาชพีแกป่ระชาชนและผูด้อ้ยโอกาส 10 9 90.00  7,160,000  6,910,000 96.51 

3.4 พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรกุ   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. การพฒันาการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 4.1 เสรมิสรา้งการมสีว่นร่วมและจติสํานกึแกช่มุชน 
และองคก์รเครอืขา่ยดา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน
ทอ้งถิน่  

6 6 100.00 3,150,000 3,150,000 100.00 

 4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูเพิม่พืน้ทีป่่าตน้น้ําลําธารใหเ้กดิ
ความอดุมสมบรูณ์และคงความหลากหลายทาง
ชวีภาพ  

5 4 80.00 3,440,000 2,440,000 70.93 

 4.3 พัฒนา ฟ้ืนฟแูหลง่น้ําเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการเก็บกกัน้ําใชเ้พือ่การอปุโภค บรโิภคและการ 
ประกอบอาชพี  

99 78 78.79 137,500,000 95,965,000 69.80 

 4.4 เพิม่ประสทิธภิาพการจัดการขยะมลูฝอยและสิง่
ปฏกิลูรวม ระบบบําบัดน้ําเสยีรวม และมลภาวะอืน่ ๆน 5 2 40.00 5,300,000 3,300,000 62.26 

รวม 115 90 78.26 149,390,000 104,859,000 70.19 
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอ้ยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอ้ยละ ตาม
แผนพัฒนา
ปี 2554 

ตามขอ้ 
บัญญัตปีิ 

2554 

ตามแผนพัฒนาปี 
2554 

ตามขอ้บัญญัตปีิ 
2554 

5. การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี
 5.1 พัฒนาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิาร
จัดการการเงนิการคลัง และงบประมาณ ใหม้ ี
       ประสทิธภิาพ ภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

16 16 100.00 263,202,600 261,069,800 99.19 

 5.2 พัฒนาระบบการใหบ้รกิารและเพิม่ขดีสมรรถนะ 
การปฎบิัตงิานบคุลากรทกุระดับอยา่งตอ่เนือ่ง 14 14 10.00 24,222,000 25,222,000 104.13 

5.3 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและการมสีว่นร่วมของ 
ชมุชนและประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิน่ทกุขัน้ตอน 17 16 94.12 16,860,000 15,960,000 94.66  

5.4 พัฒนาเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้าทอ้งถิน่ใหม้คีณุธรรม 
จรยิธรรมและธรรมาภบิาล 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 
รวมท ัง้ 5 ยทุธศาสตร ์ 626 516 82.43 1,132,221,400   959,326,350 84.73 

 
 2.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 
                            แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีจาํนวน
โครงการทั้งส้ิน 1,781 โครงการ โดยมีแผนพฒันาประจาํปี 2553 จาํนวน 686 โครงการ งบประมาณ รวม 
1,150,321,800 บาท องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สามารถนาํแผนพฒันาประจาํปี 2553 ไปปฏิบติั 
โดยนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2553  จาํนวนทั้งส้ิน 529 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
77.11 ของโครงการในแผนพฒันาปี 2553  งบประมาณท่ีดาํเนินงานตามแผน รวม 901,559,900  บาท คิด
เป็นร้อยละ 78.37 ของงบประมาณท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาปี 2553 ดงัแสดงตามตารางท่ี 35  
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           ตารางที ่ 35  แสดงการนําโครงการตาม แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ไปจัดทาํงบประมาณรายจ่าย 
                                ประจําปี พ.ศ. 2553  (เฉพาะแผนพฒันา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

 

 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 

จํานวนโครงการ  

 

 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

 
ตาม 
แผน 

ประเภททีจ่่าย 
 

คดิเป็นร้อย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด  

จํานวน
งบประมาณ 

ตามแผนพฒันา
(บาท) 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คดิเป็น 
ร้อยละ
ของงบ 
ประมาณ ตามขอ้บญัญติั ตามขอ้บญัญติั 

1.การพฒันาคนและสงัคมท่ีมี
คุณภาพ 

125 110 20.79 298,778,700 194,079,000 21.52 

2.การพฒันาเมืองและชุมชน
ใหน่้าอยู ่

317 228  43.10 340,315,000 283,644,900 31.46 

3.การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
การค้า  การบริการและการ
ลงทุน 

31 26 4.91 74,252,000 76,693,000 8.51 

4. การพฒันาดา้นการ 
ท่องเท่ียว 

38 19 3.60 21,668,000 7,150,000 0.80 

5. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

122 93 17.58 146,950,000 95,915,100 10.64 

6. การพฒันาระบบบริหาร 
จดัการท่ีดี 

53 53 10.02 268,358,100 244,077,900 27.07 

รวม 686 529 77.11 1,150,321,800 901,559,900 78.37 

 
            จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจาํปี  พ.ศ. 2553 ของฝ่ายตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
ซ่ึงสรุปขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาในแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง  โดยสรุปดงัน้ี   
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการใหด้าํเนินโครงการต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากเป็นการพฒันาคนในสังคมให้
มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ซ่ือสตัยสุ์จริต เสริมสร้างสุขภาพอนามยัใหส้มบูรณ์ ส่งเสริม
และสร้างโอกาสพฒันาการศึกษาแก่นักเรียน ให้มีความเสมอภาคในการศึกษา นอกจากต้องการให้
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ยงัเสนอโครงการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการพฒันาใน
ระยะต่อไป คือ  
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 1. สนบัสนุนดา้นบุคลากร ส่งเสริมดา้นส่ือการเรียนการสอน วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบั
การศึกษาใหก้า้วทนัเทคโนโลยมีากข้ึน 
 2. จดัสรรงบประมาณเพ่ือการพฒันาดา้นความพร้อมดา้นการศึกษา เช่น อาคารเรียน 
ครุภณัฑก์ารศึกษา โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์                      
 3.  จดัหาครุภณัฑ ์หรือส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษา ควรใหส้ถานศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการ
พิจารณาขอ้เสนอ หรือความตอ้งการของโรงเรียน และดาํเนินการใหท้นัตามระยะเวลา 
 4.  จดัหาครู บุคลากรทางการศึกษาใหต้รงกบัเอก 
 5.  ส่งเสริมการศึกษาใหม้าก โดยใหทุ้นการศึกษาสาํหรับเดก็เรียนดีแต่ยากจน      
 6.  ควรส่งเสริมใหแ้ต่ละโรงเรียนในสงักดัจดัทาํโครงการเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปลูกป่า 
ปลูกผกัสวนครัว เล้ียงสตัว ์ในโรงเรียนใหค้รบวงจร 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการต่อไป  เน่ืองจากประชาชน
ตอ้งใชถ้นนในการเดินทางสัญจรไปมา มีความจาํเป็นอย่างมากในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  และท่ีสาํคญั
ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมอย่างเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนใหญ่
ประชาชนตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป  คือ 
 1. สนบัสนุนการทาํฝายนํ้าลน้เพื่อกกัเกบ็นํ้าไวใ้ชใ้นช่วงหนา้แลง้ จะไดเ้พียงพอกบัความ
ตอ้งการของประชาชน 
 2.  หาอาชีพเสริมใหก้บัผูสู้งอายท่ีุเล้ียงหลานอยูบ่า้น เพือ่จะไดมี้รายไดเ้สริมใหก้บั
ครอบครัว  
 3. โครงการค่ายอาสาใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมใหม้ากข้ึน                           
 4.ดูแลภาคการเกษตรใหม้ากข้ึน เน่ืองจากประชาชนจะไดมี้อาชีพเสริม นอกเหนือจากการ
ทาํไร่ ทาํนา จะไดมี้รายไดม้าใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  5. โครงการส่งเสริมพฒันาชุมชนเมืองใหเ้ห็นรูปธรรมชดัเจน 
 6.  จดัหาบ่อนํ้าในท่ีนาของประชาชนใหทุ้กครัวเรือน เพือ่ใชใ้นการเกบ็กกันํ้า 
 7.  พฒันาในทุก ๆ ดา้น อยา่งต่อเน่ือง เป็นท่ีพึ่งของประชาชน 
 8. จดักิจกรรมการแข่งขนักีฬา และสนบัสนุนดา้นงบประมาณใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน 
อยา่งเหมาะสม 
 9. พฒันาและทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบ้า้นเมืองเจริญกา้วหนา้ตลอดไป 
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 การพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน การค้า การบริการ และการ
ลงทุน พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ส่งเสริมอาชีพและพฒันา
รายไดใ้หแ้ก่บุคคลท่ีวา่งงานและจดัฝึกอบรมอาชีพท่ีหลากหลาย  ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมสามารถ
นาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ สร้างรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวได ้  และโครงการท่ีตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป คือ 
 1.โครงการจดัหาแหล่งนํ้าเพือ่การเกษตรกร เพื่อใชใ้นการเกษตร          
 2. โครงการเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและศิลปวฒันธรรม ของอีสานไว ้
 3. จดัหาโครงการท่ีสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกรทาํหลงัฤดูเกบ็เก่ียวขา้ว         
 4.โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 5.ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศึกษาสาํหรับเดก็ยากจนและดอ้ยโอกาส 
  6.สนบัสนุนโครงการเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน ถนน แหล่งนํ้า ใหท้ัว่ถึง 
 การพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  การพฒันาการท่องเที่ยว พบว่าประชากรส่วนใหญ่
ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการต่อไป  เน่ืองจากเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเท่ียว อนุรักษส์ัตวป่์า รักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน สร้างรายไดใ้ห้คนในชุมชน  เป็นการสร้าง
ศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ  นาํความเจริญมาสู่ทอ้งถ่ิน  ควรจดังานดา้นการ
ท่องเท่ียวใหย้ิง่ใหญ่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัขอนแก่น  เช่น  แหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นงูจงอาง บา้นโคกสง่า 
อาํเภอนํ้ าพอง  ตาํบลทรายมูล  จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีท่ีเดียวในโลก  และหมู่บา้นเต่า บา้นกอก ตาํบลสวน
หม่อน อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น มีหมู่บา้นโฮมสเตยเ์พื่อรองรับนกัท่องเท่ียวพกัคา้งคืน เพื่อดูชีวิต
ความเป็นอยูข่องเต่า   ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการพฒันา
ในระยะต่อไป  คือ  
 1.  ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่นใหมี้ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัของชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 
 2. พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ประชาชนทัว่ไป เชิญชวน
นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศมาเยีย่มชมของดีของจงัหวดัขอนแก่น เพื่อนาํรายไดม้าสู่ชุมชน 
 3.โครงการเก่ียวกบัการจดัทาํส่ือท่ีทนัสมยั ประชาสมัพนัธ์แนะนาํใหป้ระชาชนบุคคลทัว่ไปได้
รู้จกับทบาท อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 4. โครงการเก่ียวกบัการอบรมส่งเสริมความรู้ ใหก้บัชาวบา้นเพื่อท่ีจะนาํไปถ่ายทอดใหก้บั
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชม 
   5. โครงการบาํรุงรักษาสถานท่ีท่องเท่ียว จดัระบบการรักษาความปลอดภยัแก่
นกัท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
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  6. โครงการอาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัการคมนาคมในการเดินทางมาท่องเท่ียว สร้างสถานท่ี
จอดรถใหเ้พยีงพอ จดัใหมี้วทิยากร เอกสารแนะนาํขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวใหค้รบถว้น
สมบูรณ์ท่ีสุด 
     7. สนบัสนุนงบประมาณส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้เต่า สวนเต่า ใหม้ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  8. เป็นหน่วยงานหลกัดา้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ใหพ้ฒันาหมู่บา้นงูจงอาง บา้นโคกสง่า 
ตาํบลทรายมูล อาํเภอนํ้าพอง ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียวทั้งในและ
ต่างประเทศ 
  9. สนบัสนุนงบประมาณใหก้ลุ่มอาชีพจดัจาํหน่ายของท่ีระลึกใหก้บันกัท่องเท่ียว 
               10. สนบัสนุนและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และสินคา้พื้นบา้น ใหมี้ตลาดรองรับและต่อเน่ืองไป                             
 การพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พบวา่ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  
เน่ืองจากเป็นการพฒันาจดัหาแหล่งนํ้าเพือ่อุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรและฟ้ืนฟรัูกษาแหล่งท่องเท่ียว 
นอกจากตอ้งการใหด้าํเนินการโครงการอยา่งต่อเน่ืองแลว้ และตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ดาํเนินการโครงการพฒันาในระยะต่อไป  คือ   
        1. ก่อสร้างฝายนํ้าลน้ เพราะจะไดใ้ชป้ระโยชน์ในการเกษตรไดห้ลายดา้น และยงัชะลอนํ้าเพื่อ 
กกัเกบ็นํ้าไวใ้ช ้นํ้าจะไดแ้หง้ไม่หมด 

2.  โครงการขดุสระนํ้าในไร่นาใหค้รบทุกหมู่บา้น  
3.  ก่อสร้างโรงสูบนํ้าคลองอีสานเขียว มีประโยชน์ต่อส่วนรวมของชุมชน และช่วยพฒันา

แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรต่อไป 
4. ส่งเสริมในดา้นการเกษตร เช่น การปลูกพืชผกัช่วงฤดูแลง้ 
5. โครงการขดุสระนํ้าในไร่นาเพื่อพฒันาดา้นการเกษตรอยา่งครบวงจร  ส่งเสริมการใชภู้มิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  พบว่าประชากร
ส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการต่อไป  เน่ืองจากเป็นการจดัระบบการ
บริหาร  ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้ไดรั้บความรู้ความกา้วหนา้   สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน  
สร้างความรวดเร็ว สร้างคุณภาพให้กบังานของขา้ราชการ รวมทั้งขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
นอกจากน้ียงัตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป  คือ  
 1.  โครงการพฒันาดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหมี้ความพร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
เพื่อจะไดต่้อสูก้บัอุปสรรคนานบัปการ 
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 2.  โครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 3.  โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนไม่ใหมี้การมัว่สุม เพือ่อนาคตท่ีดีของเยาวชนในไทยใน
อนาคต 
 
3.  ผลการสํารวจความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบั
การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใน 26 อาํเภอ รวม 5,200 ราย โดยสาํรวจปัญหาและ
โครงการพฒันาท่ีประชาชนใน เขตจงัหวดัขอนแก่น ตอ้งการให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
พฒันาในหว้งระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงไดก้าํหนดประเดน็โครงการพฒันาท่ีตอ้งการไว ้13 โครงการ มีผูส่้งคืนแบบ
สาํรวจ จาํนวน 4,659 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.60 พบว่า โครงการท่ีตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่นพฒันามากท่ีสุดใน 5 ลาํดบัแรก คือ การพฒันาแหล่งนํ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เล้ียงสัตว ์และ
การเกษตร  การพฒันาเส้นทางคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง การพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนดา้นการเกษตรและปศุสัตว ์ การอบรมส่งเสริมอาชีพ ดงัแสดงตาม
ตารางท่ี  36 
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ตารางที ่36  ผลการสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาของประชาชนในเขตจงัหวดัขอนแก่น 
 

โครงการพฒันา 

ระดับความต้องการ  

( x ) Std. แปรผล มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
ต้องการ 

1.โครงการพฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง 42.40 37.50 14.30 3.90 1.90 4.14 0.94  มาก 

2.โครงการพฒันาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค เล้ียงสตัว ์และการเกษตร 

45.40 33.70 14.70 4.20 1.90 4.17 0.96  มาก 

3.โครงการอนุรักษ ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

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.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

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.โครงการป้องกนัอาชญากรรมและความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

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 ์และส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ 

28.40 50.40 17.30 3.50 0.40 4.03 0.80  มาก 

11.โครงการดา้นการป้องกนั ควบคุม และรักษา
สุขภาพอนามยั 

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 ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเกษตรและปศุสตัว ์

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 

 


