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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 ซ่ึงเป็นประตูสู่อินโดจีนและเป็นเมืองศูนยก์ลางการพฒันาใน
หลาย ๆ ด้านของภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ งด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษา ด้านการ
สาธารณสุข และยงัเป็นท่ีตั้งของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบนัการเงิน องคก์รธุรกิจ ท่ี
พร้อมจะให้การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นใน
อนาคตต่อไป 
 4. เป็นองคก์รท่ีใกลชิ้ดประชาชนโดยตรง สามารถกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ีตอบสนองต่อ
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ 
 5. จงัหวดัขอนแก่น มีประเพณีผกูเส่ียว ท่ีเป็นวฒันธรรมท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและ
โดดเด่น  
 6. จงัหวดัขอนแก่น มีแหล่งพลงังาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลงังานไฟฟ้า ท่ีสามารถรองรับการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการได ้
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีตอ้งใช้
ทกัษะ ความรู้  เทคโนโลยี และนวตักรรมสมยัใหม่ รวมทั้งระบบการบริการท่ีมีเทคนิคและเทคโนโลยี
สมยัใหม่  
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 2. มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบทั้งจงัหวดั งบประมาณในการพฒันาจึงกระจายทุกพื้นท่ี ทาํให้ไม่
สามารถดาํเนินโครงการพฒันาขนาดใหญ่ ท่ีตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมากได ้
 3. ขาดบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้น เช่น นักวิจยั นักการศึกษา 
นกัวเิคราะห์และประเมินผล 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 
 6. นโยบายกองทุนพฒันาสตรี จะสร้างโอกาสในการพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้
ให้แก่สตรี รวมถึงการพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีใหเ้ขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน  
 

 อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
 1. ประชาชนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีดา้นการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ 
และติดตามการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2. ขอนแก่นประสบภยัธรรมชาติตามฤดูกาลซํ้ าซาก เช่น ภยัแลง้ นํ้ าท่วม และเกิดปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน และป่าไม ้เป็นตน้ 
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 3. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลต่อสังคม และวฒันธรรม อาทิ วยัรุ่นรับ
วฒันธรรมตะวนัตกมากเกินไป ทาํให้ไม่มีการอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป  
 4. การกาํหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพฒันาโดยยึดพื้นท่ีขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ชดัเจน ระหว่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 
 5. การเพิ่มของประชากรแฝงท่ีเขา้มาอาศยัในชุมชนเมือง และการขยายตวัของตวัเมือง ทาํให้
เกิดปัญหาสงัคมเพิ่มมากข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ 
 6. แนวโนม้ราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซท่ีสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตและประกอบ
อาชีพของประชาชน 
 7. โรคอุบติัใหม่ร้ายแรง เช่น โรคไขห้วดัสายพนัธ์ุใหม่ โรคไขห้วดันก โรคไขเ้ลือดออก 
คุกคาม สุขภาวะของประชาชน 
 8. การเปิดประชาคมอาเซียน อาจทาํใหมี้แรงงานและผูป้ระกอบการจากต่างชาติ เขา้มาแข่งขนั
ในประเทศมากข้ึน 
 

2.  การประเมินผลการพฒันาที่ผ่านมา  
 2.1 ผลการนําแผนพฒันาประจําปี 2555 ไปปฏิบัต ิ
                            แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น รวม 3 ปี มี
จาํนวนโครงการทั้งส้ิน 1,714 โครงการ งบประมาณรวม 3,982,452,000 บาท โดยแผนพฒันาประจาํปี 2555 
มีจาํนวนโครงการ 654 โครงการ งบประมาณรวม 1,341,948,150 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น สามารถนาํแผนพฒันาประจาํปี 2555 ไปสู่การปฏิบติั โดยนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2555  จาํนวนทั้งส้ิน 589 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.06 ของโครงการในแผนพฒันา 
งบประมาณท่ีดาํเนินงานตามแผน รวม 1,235,300,259 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.05 ของงบประมาณท่ีกาํหนด
ไวใ้นแผนพฒันาปี 2555  ดงัแสดงตามตารางท่ี 32 
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      ตารางที ่32  เปรียบเทยีบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ประจําปี 2555 
กบัการนําไปจัดทาํข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2555 

 

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอ้ยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอ้ยละ ตาม
แผนพัฒนา
ปี 2555 

ตามขอ้ 
บัญญัตปีิ 

2555 

ตามแผนพัฒนาปี 
2555 

ตามขอ้บัญญัตปีิ 
2555 

1. การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 
1.1 พัฒนา  สง่เสรมิ  และสนับสนุนการจัดการศกึษา
ทีม่คีณุภาพในทกุระดับ    ทัง้ในและนอกระบบ  
ครอบคลมุทกุชว่งวัย 

49 25 
 

145,652,150 169,605,999 
 

1.2 พัฒนาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหป้ระชาชนทกุ
ชว่งวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งและเขา้ถงึแหลง่ความรู ้
ทัง้ทีเ่ป็นวทิยาการสมัยใหม ่วฒันธรรม และภมูปัิญญา 
ทอ้งถิน่ 

31 21 

 

22,647,500 17,608,400 

 

1.3 เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีด่งีาม
ของคนในครอบครัวและชมุชน 4 1  1,871,000 50,000  

1.4 เสรมิสรา้งระบบสขุภาพทีม่คีณุภาพอยา่งครบ
วงจร ตัง้แตก่ารสง่เสรมิการป้องกนั การรักษา และการ
ฟ้ืนฟ ู

16 13 
 

38,020,500 37,750,000 
 

  1.5 พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนการกฬีา เพือ่สรา้ง
นสิยัรักการกฬีาและสรา้งโอกาสให ้เยาวชนพัฒนา
ทักษะการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิและพัฒนาไปสูก่ารกฬีา
เพือ่อาชพี ตามศักยภาพ 

15 14 

 

26,124,000 26,050,000 

 

1.6 อนุรักษ์ สบืสานศลิปวัฒนธรรม ศาสนา และจารตี
ประเพณีทีด่งีาม 40 40  10,995,000 11,270,000  

รวม 155 114 73.55 245,310,150 262,334,399 106.93 
2. การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู ่
2.1 สง่เสรมิ และประสานการจัดทําและการใชผั้งเมอืง
ในทกุระดับ 1 1  139,000 139,000  

2.2 พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่เชือ่ม
ระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอ 268 258  364,685,000 293,898,400  

2.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบ
สาธารณูปการทีไ่ด ้มาตรฐาน 4 1  3,641,000 2,064,000  

2.4 พัฒนาและสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร 9 8  2,969,000 2,239,000  

2.5 พัฒนา  สง่เสรมิการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 
และสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยใน
ทอ้งถิน่ 

7 7 
 

8,666,000 8,666,600 
 

2.6 การป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 12 13  12,350,000 9,765,700  
รวม 301 288 95.68 392,450,000 316,772,700 80.72 

3.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั 
3.1 พัฒนา  สง่เสรมิ สนับสนุนการเพิม่มลูคา่
ผลติภัณฑช์มุชนอยา่งครบวงจร ตัง้แตก่ารออกแบบ 
การผลติ การบรรจุภัณฑ ์และการตลาด 

3 2 
 

3,500,000 2,950,000 
 

3.2 พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนการทําการเกษตรที่
ย่ังยนื ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 8 12  34,801,000 52,101,000  

3.3  พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพในการประกอบ
อาชพีแกป่ระชาชนและผูด้อ้ยโอกาส 12 7  4,975,000 5,850,000  

3.4 พัฒนา สง่เสรมิ  สนับสนุนการทอ่งเทีย่วเชงิรุก 18 16  9,979,000 10,275,000  
รวม 41 37 90.24 53,255,000 71,176,000 133.65 

4. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
4.1 เสรมิสรา้งการมสีว่นร่วมและจติสํานกึแกช่มุชน 
และองคก์รเครอืขา่ยดา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน
ทอ้งถิน่ 

6 6 

 

3,150,000 3,150,000 

 

  4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูเพิม่พืน้ทีป่่าและป่าตน้น้ําลําธาร
ใหเ้กดิความอดุมสมบรูณ์ และคงความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 

4 4 
 

2,740,000 2,740,000 
 

 4.3 พัฒนา ฟ้ืนฟแูหลง่น้ําเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการเก็บกกัน้ําใชเ้พือ่การอปุโภคบรโิภคและการ
ประกอบอาชพี 

100 89 
 

133,982,,000 113,964,000 
 

4.4 เพิม่ประสทฺิธภิาพการจัดการขยะมลูฝอยและสิง่
ปฏกิลูรวม ระบบบําบัดน้ําเสยี รวม และมลภาวะอืน่ ๆ 2 2  1,000,000 3,139,000  

             รวม 112 101 90.18 140,872,000 122,993,000 87.31 
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอ้ยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอ้ยละ ตาม
แผนพัฒนา
ปี 2555 

ตามขอ้ 
บัญญัตปีิ 

2555 

ตามแผนพัฒนาปี 
2555 

ตามขอ้บัญญัตปีิ 
2555 

5. การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี
  5.1 พัฒนาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิาร
จัดการการเงนิ การคลัง และ งบประมาณใหม้ี
ประสทิธภิาพ ภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

17 17 
 

406,201,000 351,704,160 
 

 5.2  พัฒนาระบบการใหบ้รกิารและเพิม่ขดีสมรรถนะ
การปฏบิัตงิานบคุลากรทกุระดับ  อยา่งตอ่เนือ่ง 8 10  5,380,000 13,980,000  

5.3 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและการมสีว่นร่วมของ
ชมุชนและประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิน่ทกุขัน้ตอน 15 16  92,710,000 92,760,000  

5.4  พัฒนาเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้าทอ้งถิน่ใหม้คีณุธรรม 
จรยิธรรม และธรรมาภบิาล 5 6  5,770,000 3,790,000  

รวม 45 49 108.88 510,061,000 462,234,160 90.62 
รวมท ัง้ 5 ยทุธศาสตร ์ 654 589 90.06 1,341,948,150 1,235,510,259 92.07 

 
 2.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 
                            แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีจาํนวน
โครงการทั้งส้ิน 1,485 โครงการ โดยมีแผนพฒันาประจาํปี 2554 จาํนวน 626 โครงการ งบประมาณ รวม 
3,639,913,000 บาท องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สามารถนาํแผนพฒันาประจาํปี 2554 ไปปฏิบติั 
โดยนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2554  จาํนวนทั้งส้ิน 516 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
82.43 ของโครงการในแผนพฒันาปี 2554  งบประมาณท่ีดาํเนินงานตามแผน รวม 959,326,350  บาท คิด
เป็นร้อยละ 84.73 ของงบประมาณท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาปี 2554 ดงัแสดงตามตารางท่ี 33  
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           ตารางที ่ 33  แสดงการนําโครงการตาม แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ไปจัดทาํงบประมาณรายจ่าย 
                                ประจําปี พ.ศ. 2554  (เฉพาะแผนพฒันา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

จํานวนโครงการ  
 

 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

 
ตาม 
แผน 

ประเภททีจ่่าย 
 

คดิเป็นร้อย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด  

จํานวน
งบประมาณ 

ตามแผนพฒันา
(บาท) 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คดิเป็น 
ร้อยละ
ของงบ 
ประมาณ ตามขอ้บญัญติั ตามขอ้บญัญติั 

1.การพฒันาคน สงัคม และ
การศึกษาใหมี้คุณภาพ 

107 102 19.77 210,524,800 206,592,350 21.54 

2.การพฒันาเมืองและชุมชน
ใหน่้าอยู ่

299 226 43.80 364,570,000 246,314,100 25.68 

3.การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
และเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 

50 46 8.91 92,252,000 88,509,100 9.23 

4. การบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

115 90 17.44 149,390,000 104,859,000 10.93 

5.  การพัฒนาระบบบริหาร
จดัการท่ีดี  

55 52 10.08 315,484,600 313,051,800 32.63 

รวม 626 516 100.00 1,150,321,800 959,326,350 100.00 

 
            จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจาํปี  พ.ศ. 2554 ของฝ่ายตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
ซ่ึงสรุปขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาในแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง  โดยสรุปดงัน้ี   
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ   
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการให้ดาํเนินโครงการต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากเป็นการพฒันาคนใน
สังคมให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตยสุ์จริต ส่งเสริมและสร้างโอกาสพฒันา
การศึกษาแก่นกัเรียน ใหมี้ความเสมอภาคในการศึกษา นอกจากตอ้งการใหด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ยงั
ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป คือ  
 1. ตอ้งการให้สนบัสนุนดา้นการผลิตส่ือท่ีทนัสมยั เทคโนโลย ีกระบวนการสอนดา้นการ
คิด วิเคราะห์และฝึกอบรมใหบุ้คลากรใหมี้ความรู้ 
 2. ควรจดัหาครู บุคลากรทางการศึกษาใหต้รงกบัเอก         
 3.  ควรสนบัสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาในโรงเรียน  เพื่อใหเ้ดก็ไดมี้ท่ีออกกาํลงักาย 
 4.  ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ส่งเสริมคุณภาพเทคนิคการสอน 
พฒันาการศึกษาของนกัเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
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 5.  ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อนาํไปสู่การแกไ้ข ปรับปรุง
พฒันาต่อไป      
 6.  ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มุ่งเนน้ดา้นการศึกษาใหม้าก เปิด
โอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความรู้ 
 7. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พฒันาดา้นการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
ทุรกนัดารบา้ง เดก็ยงัตอ้งการพฒันาทางดา้นการศึกษา แต่ยงัขาดโอกาส 
 8. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการจดัอบรมครู นกัเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา อยา่งนอ้ยภาคเรียนละคร้ังจะดีมาก 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการต่อไป  เน่ืองจากประชาชน
ตอ้งใชถ้นนในการเดินทางสัญจรไปมา มีความจาํเป็นอย่างมากในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  และท่ีสาํคญั
ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมอย่างเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนใหญ่
ประชาชนตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป  คือ 
 1. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการก่อสร้างถนน ใหเ้ป็น
ถนนลาดยางทั้งหมด เพื่อจะไดมี้ความคงทนถาวรในการใชง้าน 
 2.  ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดูแลควบคุมการก่อสร้างถนนใหไ้ด้
มาตรฐานดว้ย ถนนบางสายใชไ้ปไม่ถึงปีกช็าํรุด 
 3. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ช่วยทาํถนนไปสู่แหล่งเกษตร เพือ่จะ
ไดข้นส่งพืชผลทางการเกษตรไปขาย                           
 4. ตอ้งการใหห้น่วยงานของรัฐร่วมมือกนัปราบปรามยาเสพติดในหมู่บา้นใหห้มดดว้ย 
 5. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ติดสญัญาณไฟจราจร เพราะกลางคืน
สญัจรไปมาลาํบากมาก 
 6.  ตอ้งการใหมี้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว แหล่งนํ้า ตลอดจนพฒันาในดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย 
 7.  ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บา้นใหด้ว้ย จะเป็นถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยางกไ็ด ้ปัจจุบนัถนนภายในหมู่บา้นเป็นหลุมเป็นบ่อ
มาก 
 8. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบหนองนํ้า
วดัสระยาง บา้นตะกัว่ป่า อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เพื่อใหผู้สู้งอายแุละเยาวชนในหมู่บา้นได้
ออกกาํลงักาย 
 9. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ก่อสร้างถนนสาํหรับนํ้าลน้ผา่น หรือ
สะพานขา้มลาํหว้ย เพื่อความสะดวกในการขนพืชผลทางการเกษตร (อาํเภอหนองสองหอ้ง) 
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 การพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและเศรษฐกจิเพือ่การแข่งขนั  
พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการต่อไป เน่ืองจากช่วย
ส่งเสริมอาชีพและพฒันารายไดใ้หแ้ก่บุคคลท่ีวา่งงานและจดัฝึกอบรมอาชีพท่ีหลากหลาย ความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการฝึกอบรมสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพสร้างรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว อนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่ง
ท่องเท่ียว อนุรักษส์ตัวป่์า รักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน สร้างรายไดใ้หค้นในชุมชน เป็นการสร้าง
ศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ นาํความเจริญมาสู่ทอ้งถ่ิน ควรจดังานดา้นการ
ท่องเท่ียวใหย้ิง่ใหญ่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัขอนแก่น เช่น แหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นงูจงอาง บา้นโคกสง่า 
ตาํบลทรายมูล อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีท่ีเดียวในโลก และหมู่บา้นเต่า บา้นกอก ตาํบลสวน
หม่อน อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น มีหมู่บา้นโฮมสเตยเ์พื่อรองรับนกัท่องเท่ียวพกัคา้งคืน เพือ่ดูชีวิต
ความเป็นอยูข่องเต่า และโครงการท่ีตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการพฒันาใน
ระยะต่อไป คือ 
 1.ส่งเสริมและใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือนาํมาพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ทัว่ถึงทุกพื้นท่ีในจงัหวดัขอนแก่น          
 2. โครงการพฒันาแหล่งนํ้าอุปโภค-บริโภค เพื่อใชใ้นการปลูกพืช เล้ียงสตัว ์
 3. ตอ้งการใหมี้การพฒันาส่งเสริมงานฝีมือ กิจกรรมในครัวเรือน         
 4. สนบัสนุนงบประมาณพฒันากลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวโดยตรง 
และใหค้วามรู้แก่บุคคลในชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
 5. ควรติดตามประเมินผลโครงการทุกโครงการและใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละดา้นมาใหค้วามรู้
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั 
  6.ตอ้งการใหมี้ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละชุมชนและ
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้
 7. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ก่อสร้างอ่างเกบ็นํ้าในเขตอาํเภอ 
ภูผาม่าน เพราะขาดแคลนแหล่งนํ้าทาํการเกษตร 
 8. ตอ้งการใหมี้การประชาสมัพนัธ์ แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่น ใหก้วา้งข้ึน 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  พบว่าประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการต่อไป  
อย่างต่อ เน่ืองจากเป็นการพฒันาจดัหาแหล่งนํ้ าเพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรและฟ้ืนฟูรักษาแหล่ง
ท่องเท่ียว นอกจากตอ้งการใหด้าํเนินการโครงการอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป คือ 
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        1. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ก่อสร้างฝายนํ้าลน้ เพราะจะไดใ้ช้
ประโยชน์ในการเกษตรไดห้ลายดา้น และยงัชะลอนํ้าเพื่อกกัเกบ็นํ้าไวใ้ชฤ้ดูแลง้ 

2.  ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เห็นความสาํคญัในการพฒันาแหล่งนํ้า ซ่ึง
มีความสาํคญัในการทาํการเกษตร ซ่ึงมีหนองนํ้าสาธารณะแต่ต้ืนเขิน (ต.ตะกัว่ป่า อ.หนองสองหอ้ง)  

3.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ขดุคลองส่งนํ้าและท่อระบายนํ้าในหมู่บา้น หนา้ฝน
นํ้าท่วมถนน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่ได ้

4. ทุกโครงการท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการไปใหล้ว้นมีประโยชน์ทุก
โครงการ ขอใหด้าํเนินการต่อเน่ืองต่อไปเพราะมีประโยชน์มาก ๆ 

5. โครงการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ก่อสร้างสะพาน หรือถนนสาํหรับนํ้าลน้
ผา่น เพื่อประชาชนไดใ้ชป้ระโยชนใ์นการขนผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงใชร่้วมกนั 3 ตาํบล คือ ตาํบล 
หนองสองหอ้ง, ตาํบลโนนธาตุ, ตาํบลหนัโจด 

6. ควรสนบัสนุนและส่งเสริมการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  พบว่าประชากร
ส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการต่อไป  เน่ืองจากเป็นการจดัระบบการ
บริหาร  ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้ไดรั้บความรู้ความกา้วหนา้   สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน  
สร้างความรวดเร็ว สร้างคุณภาพให้กบังานของขา้ราชการ รวมทั้งขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
นอกจากน้ียงัตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ดาํเนินการพฒันาในระยะต่อไป  คือ  

1. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ฝึกอบรมเพื่อขจดัยาเสพติดภายในชุมชน 
2. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ฝึกอบรมใหค้วามรู้ใหก้บับุคลากรทุก 3  

เดือน 
3. ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ฝึกอบรมดา้นส่งเสริมอาชีพใหเ้ป็น 

โครงการนาํร่อง 
4. การทาํงานเป็นไปตามระบบดีอยูแ่ลว้ แต่ถา้ลดขั้นตอนการใหบ้ริการลงอีกจะดีมากยิง่ข้ึน  

ประสิทธิภาพในการทาํงานกจ็ะเพ่ิมมากข้ึน 
5. การพฒันาระบบการบริหารการจดัการ ประชาชนยงัรับข่าวสารของ อบจ.ยงัไม่ทัว่ถึง 

เท่าไร 
6. ขอใหง้บประมาณท่ีจดัสรรลงพื้นท่ีใหถึ้งมือประชาชนมากท่ีสุดดว้ย 

 
 
 



ส่วนที ่3 สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีทีผ่่านมา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 -  2558) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

68

68

 ขอ้เสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามประเดน็ยทุธศาสตร์การ
พฒันาทั้ง 5 ยทุธศาสตร์ โดยสรุปมีดงัน้ี 

1. ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 
ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ส่งเสริมพฒันา 

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีข้ึน ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมสามารถนาํไปประกอบอาชีพสร้าง
รายไดใ้หก้บัครอบครัวได ้การทาํผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได ้เป็นการดาํเนินชีวิตแบบ
พอเพียง รู้จกัประมาณตนเองและปรับความเป็นอยู่ให้เขา้กับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้
ครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุข ตามแนวพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว โดยการส่งเสริมและ
สร้างอาชีพท่ีมัน่คงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพึ่งพาตนเองได ้อยูใ่นสังคมอยา่งมีศกัด์ิศรี โดยการฝึกอบรม
ใหค้วามรู้ และอาชีพท่ีหลากหลาย สามารถนาํไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง และครอบครัวไม่เป็นภาระต่อ
สังคม และตอ้งการให้บางคร้ังส่งเสริมผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ให้ไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัทุกคน ยกระดบั
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน โดยการปลูกฝังค่านิยมใหมี้ความพอเพียง และพ่ึงตนเองได ้

2. ด้านการพฒันาสังคม 
ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พฒันาดา้นสงัคม  

โดยให้ความเห็นเก่ียวกบัปัญหาสังคมท่ีเกิดจากครอบครัววยัรุ่น หรือเยาวชนเองท่ีหลงผิดเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
กบัยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบวินัย ให้รู้ถึงพิษภยัของยาเสพติด เสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ เกิดทกัษะ เป็นภูมิคุม้กนัทางสังคม ในการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นสุข อีก
ทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามคัคีในครอบครัว ชุมชน โดยตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจในการดาํเนินชีวิตใหเ้หมาะสมกบัช่วงวยั 
การใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างความ
ปลอดภยัในชีวิต ใหส้วสัดิการดา้นสุขภาพ สร้างชุมชนเขม้แขง็ มีภูมิคุม้กนัดา้นวฒันธรรม โดยการส่งเสริม
การศึกษาพฒันาคนและชุมชนใหมี้ศกัยภาพสามารถปรับตวัไดเ้ท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
         3.  ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ก่อสร้างปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมขนส่งสัญจรไปมา ให้มีความคงทนถาวรเป็นถนนคอนกรีต หรือลาดยาง ให้เช่ือมต่อ
ระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล สู่ทางสายหลกั ใหค้รบทุกเส้นทาง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการขนส่ง
สินคา้ ลดตน้ทุนในการขนส่ง และมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ในอีกมุมมองหน่ึงเป็นปัจจยั
สาํคญัในการสร้างขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการสัญจรไปมา ตลอดจนการ
ขนส่งผลผลิตดา้นการเกษตรออกสู่ตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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         4.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ขยายพื้นท่ีในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ีสีเขียว มีการขยายเครือข่าย
การอนุ รักษ์ป่ าให้แพร่หลายในกลุ่มเยาวชนให้ มี จิตใจ รักป่า  สร้างความตระหนักในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้หมาะสม เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และใหค้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี หันมาทาํปุ๋ยอินทรียชี์วภาพให้มากข้ึน และการจดัสรร
ทรัพยากรนํ้ า เพื่อใชป้ระโยชน์ในการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร สําหรับเกษตรกร โดยการขุดลอก
แหล่งนํ้า/ลาํหว้ย คูคลองท่ีต้ืนเขิน ขดุบ่อนํ้าในไร่นาของเกษตรกร ใหพ้อเพียงต่อความตอ้งการใชป้ระโยชน์
จากนํ้าเพื่อการเกษตร ประมง และใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ ทั้งน้ี ใหมี้ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
          5. ด้านการบริหารจัดการทีด่ี 
  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโครงการ เช่น การเสนอความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นในทุกดา้น เปิดโอกาสให้ประชาชน
ร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  เช่น เป็นกรรมการจดัซ้ือ จดัจา้ง กรรมการจดัทาํแผนฯ กรรมการติดตาม
ประเมินผลฯลฯ ซ่ึงประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโดยเสนอปัญหาความต้องการจากการเปิดเวที
ประชาคม ผา่นตวัแทนประชาชนโดยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สาํรวจความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนเสนอปัญหาตลอดจนขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ซ่ึงจาก
ปัญหาท่ีพบประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัหน้ีสิน รองลงมาปัญหาความยากจน องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ไดเ้สนอปัญหาท่ีพบผ่านไปยงัสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เพื่อให้
รับทราบปัญหาและหาทางแก้ไข และยงัรับทราบปัญหา ความคิดเห็นจากตู้รับฟังความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม และทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน ในการบริหารงานตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่นสนบัสนุนโครงการแกปั้ญหาความเดือดร้อนใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีดว้ยความโปร่งใส คุม้ค่า เป็น
ธรรม โดยใหผู้รั้บบริการหรือประชาชนใหมี้ความสุขและพึงพอใจมากท่ีสุด  
 
3.  ผลการสํารวจความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบั
การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใน 26 อาํเภอ รวม 10,000 ราย โดยสาํรวจปัญหาและ
โครงการพฒันาท่ีประชาชนในเขตจงัหวดัขอนแก่น ตอ้งการให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
พฒันาในหว้งระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงไดก้าํหนดประเดน็โครงการพฒันาท่ีตอ้งการไว ้13 โครงการ มีผูส่้งคืนแบบ
สาํรวจ จาํนวน 4,325 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.25  พบว่า โครงการท่ีตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่นพฒันามากท่ีสุดใน 5 ลาํดบัแรก คือ การพฒันาแหล่งนํ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เล้ียงสัตว ์และ
การเกษตร  การพฒันาเส้นทางคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง การพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนดา้นการเกษตรและปศุสัตว ์ การอบรมส่งเสริมอาชีพ ดงัแสดงตาม
ตารางท่ี  34 
 



ส่วนที ่3 สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีทีผ่่านมา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 -  2558) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

70

70

ตารางที ่34  ผลการสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาของประชาชนในเขตจงัหวดัขอนแก่น 
 

โครงการพฒันา 

ระดับความต้องการ  

( x ) Std. แปรผล มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
ต้องการ 

1.โครงการพฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง 41.4 34.9 13.6 3.2 6.8 3.95 1.294 มาก 

2.โครงการพฒันาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค เล้ียงสตัว ์และการเกษตร 

42.7 33.8 13.8 3.9 5.9 3.99 1.248 มาก 

3.โครงการอนุรักษ ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

27.6 43.9 17.6 4.0 6.9 3.76 1.255 มาก 

4.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 33.4 41.2 15.5 3.9 6.0 3.87 1.235 มาก 

5.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

33.8 42.5 14.1 3.7 5.9 3.89 1.236 มาก 

6.โครงการดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 36.5 33.3 17.2 5.7 7.3 3.8 1.236 มาก 

7.โครงการป้องกนัอาชญากรรมและความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

25.0 39.4 22.1 6.0 7.5 3.63 1.288 มาก 

8.โครงการดา้นการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 23.5 43.9 20.5 4.8 7.3 3.65 1.271 มาก 

9.โครงการส่งเสริมดา้นการศึกษา 32.5 43.9 14.4 3.1 6.8 3.86 1.260 มาก 

10.โครงการอนุรักษ ์และส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ 

27.7 46.3 15.8 3.5 6.6 3.79 1.247 มาก 

11.โครงการดา้นการป้องกนั ควบคุม และรักษา
สุขภาพอนามยั 

28.0 47.2 15.2 3.2 6.4 3.81 1.225 มาก 

12.โครงการส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 25.3 39.1 20.8 6.2 8.6 3.60 1.332 มาก 

13.โครงการพฒันา ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเกษตรและปศุสตัว ์

34.8 39.3 14.3 4.3 7.4 3.84 1.316 มาก 

รวมเฉลีย่ 47.09 40.67 16.53 4.27 6.88 3.80 - มาก 

 


