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ส่วนที ่ 3 

สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีทีผ่่านมา 
1. การประเมนิสถานการณ์การพฒันา 

 จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น  โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั้งภายในและ

ภายนอก สรุปสถานการณ์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดด้งัน้ี 
 

• จุดแข็ง (Strengths) 

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีทรัพยากร

บุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีครบทุกด้าน พร้อมสนบัสนุนการพฒันาและ

ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี 

 2.  เป็นองคก์รท่ีสามารถกาํหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน และการบริหาร

จดัการไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 

 3. ตั้งอยู่ในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นประตูสู่อินโดจีนและเป็นเมืองศูนยก์ลางการพฒันาใน

หลาย ๆ ด้านของภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ งด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษา ด้านการ

สาธารณสุข และยงัเป็นท่ีตั้งของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบนัการเงิน องคก์รธุรกิจ ท่ี

พร้อมจะให้การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาดา้นต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นใน

อนาคตต่อไป 

 4. เป็นองค์กรท่ีใกลชิ้ดประชาชนโดยตรง สามารถกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ีตอบสนองต่อ

ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ 

 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  

 2. มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งจงัหวดั งบประมาณในการพฒันาจึงกระจายทุกพื้นท่ี ทาํให้ไม่

สามารถดาํเนินโครงการพฒันาขนาดใหญ่ ท่ีตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมากได ้
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 3. ขาดบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 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 หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินชดัเจนมากข้ึน ทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปรับระบบการบริหารงานเพื่อรองรับภารกิจ

ถ่ายโอน 

 3. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพฒันา

ทอ้งถ่ินและตรวจสอบการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น ตอ้งมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

 4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการ

สาธารณะของทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน 

 5. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน โดยสร้างดุลยภาพ

ระหวา่งการกาํกบัดูแลและความเป็นอิสระของทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการงบประมาณและบุคลากรของ

ทอ้งถ่ิน 

 6. นโยบายกองทุนพฒันาสตรี จะสร้างโอกาสในการพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้

ให้แก่สตรี รวมถึงการพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีให้เขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมในการพฒันา

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  
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 4. การกาํหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพฒันาโดยยึดพื้นท่ีขององค์กรปกครอง

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ชดัเจน ระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 
 5. การเพิ่มของประชากรแฝงท่ีเขา้มาอาศยัในชุมชนเมือง และการขยายตวัของตวัเมือง ทาํให้

เกิดปัญหาสังคมเพิ่มมากข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ 
 6. แนวโนม้ราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซท่ีสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตและประกอบ

อาชีพของประชาชน 

 7. โรคอุบติัใหม่ร้ายแรง เช่น โรคไข้หวดัสายพนัธ์ุใหม่ โรคไข้หวดันก โรคไข้เลือดออก 

คุกคาม สุขภาวะของประชาชน 

 8. การเปิดประชาคมอาเซียน อาจทาํใหมี้แรงงานและผูป้ระกอบการจากต่างชาติ เขา้มาแข่งขนั

ในประเทศมากข้ึน 
 

2.  การประเมนิผลการพฒันาทีผ่่านมา  

 2.1 ผลการนําแผนพฒันาประจําปี 2556 ไปปฏิบัติ 

                            แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น รวม 3 ปี มี

จาํนวนโครงการทั้งส้ิน 1,715 โครงการ งบประมาณรวม 4,911,223,450 บาท โดยแผนพฒันาประจาํปี 2556 

มีจาํนวนโครงการ 601 โครงการ งบประมาณรวม 1,558,263,890 บาท องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น สามารถนาํแผนพฒันาประจาํปี 2556 ไปสู่การปฏิบติั โดยนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2556  จาํนวนทั้งส้ิน 573 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.34 ของโครงการในแผนพฒันา 

งบประมาณท่ีดาํเนินงานตามแผน รวม 1,485,307,430 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.31 ของงบประมาณท่ีกาํหนด

ไวใ้นแผนพฒันาปี 2556  ดงัแสดงตามตารางท่ี 39 
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      ตารางที่ 39  เปรียบเทียบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี 2556 

กบัการนําไปจดัทําข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ 2556 

 
 

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 

จํานวนโครงการ 

รอ้ยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอ้ยละ ตาม
แผนพฒันา

ปี 2556 

ตามขอ้ 
บญัญัตปีิ 

2556 

ตามแผนพฒันาปี 
2556 

ตามขอ้บญัญัตปีิ 
2556 

1. การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม 
1.1 เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมไทย 
แกค่นทกุชว่งวยั 4 6  1,230,000 1,450,000  

1.2 สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันาระบบสขุภาพ 
อยา่งครบวงจร 12 8  46,200,000 45,210,000  

1.3 สง่เสรมิ สนับสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพตดิอยา่งเป็นระบบครบวงจร 10 5  13,088,000 7,200,000  

1.4 สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นการกฬีาเพือ่สนับสนนุการเลน่กฬีาทีม่ศีกัยภาพ
ไปสูก่ฬีาอาชพี 

19 16 
 

27,246,000 26,451,000 
 

1.5 อนุรักษ์ สบืสาน ทํานุบํารงุศาสนา 
ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีด่งีามใหเ้ป็นมรดกของคน 
รุน่ตอ่ไป 

53 54 
 

12,503,460 12,530,000 
 

รวม 98 89 90.82 100,267,460 92,841,000 92.60 
2. การพฒันาการศกึษา 
2.1 พฒันาการจัดการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ ใหม้คีณุภาพ  
ไดม้าตรฐานเพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน 

24 13  59,391,840 51,112,640  

2.2 สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันาครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัใหม้คีณุภาพตาม
มาตรฐานวชิาชพี 

4 3  10,000,000 4,100,000  

2.3 พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนการสอนที่
เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญัและเชือ่มโยงกบัภมูสิงัคม 2 2  1,380,000 1,380,000  

2.4 พฒันาแหลง่เรยีนรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การศกึษา 5 14  2,924,200 6,949,200  

2.5 สง่เสรมิ สนับสนุนการจัดการศกึษาในและนอก
ระบบครอบคลมุทกุชว่งวยั ใหม้คีณุภาพ และพฒันา 
ไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

13 12  81,100,000 80,700,000  

รวม 48 44 91.67 154,796,040 144,241,840 93.18 
3. การพฒันาเมอืงและชุมชน 
3.1 พฒันายกระดบัโครงขา่ยเสน้ทางคมนาคมขนสง่ 
เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น ตําบล และอําเภอใหไ้ด ้
มาตรฐาน 

253 267 
 

325,004,000 335,726,500 
 

3.2 พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถการ
ใหบ้รกิารของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ใหไ้ดม้าตรฐาน 
สะดวก และปลอดภัย 

8 8 
 

5,272,000 5,275,000 
 

3.3 สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันาระบบและเครอืขา่ย 
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตเมอืงและ
ชมุชน 

6 4 
 

6,620,000 5,380,000 
 

3.4 สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันาระบบสาธารณูปการ 
และสาธารณูปโภค 4 4  4,101,000 1,207,000  

3.5 สง่เสรมิการพฒันาเมอืงและชมุชนเมอืงนเิวศน ์
(Eco City) 1 2  500,000 800,000  

รวม 272 289 106.25 341,500,000 348,388,500 102.02 
4.การพฒันาเศรษฐกจิชมุชน 
4.1 สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันา การทอ่งเทีย่วและ 
บรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว 5 4  15,300,000 4,200,000  

4.2 สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันา เพิม่ประสทิธภิาพ 
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 23 10  81,596,000 70,179,000  

4.3 สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันา เพิม่มลูคา่ผลผลติ 
ทางการเกษตรและผลติภณัฑช์มุชนอยา่งครบวงจร 5 2  3,980,000 250,000  

4.4 สง่เสรมิ สนับสนุน การประกอบอาชพีทีเ่หมาะสม 
ตามศกัยภาพแกป่ระชาชนและกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส 6 7  5,942,000 8,950,000  

รวม 39 23 58.97 106,818,000 83,579,000 78.24 
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 

จํานวนโครงการ 

รอ้ยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอ้ยละ ตาม
แผนพฒันา

ปี 2556 

ตามขอ้ 
บญัญัตปีิ 

2556 

ตามแผนพฒันาปี 
2556 

ตามขอ้บญัญัตปีิ 
2556 

5. การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
5.1 สนับสนุน สง่เสรมิ ฟ้ืนฟ ูรักษาป่าและป่าตน้น้ํา 
ลําธาร 8 5  5,048,000 3,240,000  

5.2 พฒันา ปรับปรงุ และฟ้ืนฟแูหลง่น้ําธรรมชาต ิเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเก็บน้ําใหเ้พยีงพอกบั
การเกษตรอปุโภคและบรโิภค 

68 68 
 

112,620,000 88,177,200 
 

5.3 สนับสนุนและพฒันาประสทิธภิาพการจัดการขยะ
แบบครบวงจรและน้ําเสยีชมุชนแบบมสีว่นรว่ม 7 4  4,987,000 3,900,000  

5.4 เสรมิสรา้งศกัยภาพและขดีความสามารถของ
ชมุชนตามความเหมาะสมแตล่ะพืน้ที ่ 7 8  4,150,000 4,400,000  

             รวม 90 85 94.44 126,805,000 99,717,200 78.64 
6. การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี
6.1 สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวตักรรมสมยัใหม ่ 4 3  2,227,000 2,027,000  

6.2 พฒันาเพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจัดการ
การเงนิ การคลงั ใหม้ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได ้

17 18 
 

696,510,390 681,922,890 
 

6.3 พฒันาขดีสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ที ่
ใหม้ขีดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการและ
ใหบ้รกิารสาธารณะอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

8 7 
 

12,230,000 15,280,000 
 

6.4 สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันากระบวนการชมุชน
เขม้แข็ง และเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชนใน
กระบวนการพฒันาทอ้งถิน่ 

25 15 
 

17,110,000 17,310,000 
 

รวม 54 43 79.63 728,077,390 716,539,890 98.41 
รวมท ัง้ 6 ยทุธศาสตร ์ 601 573 95.34 1,558,263,890 1,485,307,430 95.31 

 

 2.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 

                            แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีจาํนวน

โครงการทั้งส้ิน 1,714 โครงการ โดยมีแผนพฒันาประจาํปี 2555 จาํนวน 654 โครงการ งบประมาณรวม 

1,341,948,150 บาท องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สามารถนาํแผนพฒันาประจาํปี 2555 ไปปฏิบติั 

โดยนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2555  จาํนวนทั้งส้ิน 589 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

90.09 ของโครงการในแผนพฒันาปี 2555  งบประมาณท่ีดาํเนินงานตามแผน รวม 1,235,510,259  บาท คิด

เป็นร้อยละ 92.07 ของงบประมาณท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาปี 2555 ดงัแสดงตามตารางท่ี 40  
 

           ตารางที ่ 40  แสดงการนําโครงการตาม แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ไปจดัทาํงบประมาณรายจ่าย 

                                ประจาํปี พ.ศ. 2555  (เฉพาะแผนพฒันา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

จาํนวนโครงการ  

 

 

จาํนวนงบประมาณ (บาท) 

 

ตาม 

แผน 

ประเภทที่จ่าย 

 

คดิเป็นร้อย

ละของ

โครงการ

ทั้งหมด  

จํานวน

งบประมาณ 

ตามแผนพฒันา

(บาท) 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

คดิเป็น 

ร้อยละ

ของงบ 

ประมาณ ตามขอ้บญัญติั ตามขอ้บญัญติั 

1.การพฒันาคน สงัคม และ

การศึกษาให้มีคุณภาพ 
155 114 19.35 245,310,150 262,334,399 21.23 
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2.การพฒันาเมืองและชุมชน

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

3.การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

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

4. การบริหารจดัการทรัพยากร 

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

5.  การพัฒนาระบบบริหาร

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 

 

            จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจาํปี  พ.ศ. 2555 ของฝ่ายตรวจ

ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

ซ่ึงสรุปขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง  โดยสรุปดงัน้ี   

 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคมและการศึกษาให้มีคุณภาพ   

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการให้ดาํเนินโครงการต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากเป็นการพฒันาคนใน

สังคมให้มีคุณภาพ พฒันาและผลิตส่ือท่ีทนัสมยั นําเทคโนโลยีมาเพิ่มเติมความรู้ให้กบัเยาวชน ควบคู่

คุณธรรม จริยธรรม ให้มีระเบียบวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เปิดโอกาสให้เด็กได้

พฒันาความรู้ ส่งเสริมและสร้างโอกาสใหแ้ก่นกัเรียนในพื้นท่ีทุรกนัดาร ดา้นการศึกษา ให้มีความเสมอภาค

กนั ครูบุคลากรทางการศึกษาตอ้งตรงกบัเอกท่ีเรียนมา เด็กจะไดมี้คุณภาพ และควรมีการอบรมครู นกัเรียน 

บุคลากรทางการศึกษา อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง จะไดส้ร้างความเช่ือมัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากตอ้งการ

ให้ดาํเนินอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ยงัตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการพฒันาในระยะ

ต่อไป   

 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   พบว่า 

ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการก่อสร้างถนน และปรับปรุง

เส้นทางคมนาคมให้มีความคงทนถาวรมีอายุการใชน้าน ประชาชนมีความจาํเป็นในการใชถ้นนเพื่อสัญจร

ดาํเนินชีวิตประจาํวนั ถนนตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัระบบขนส่งให้ครอบคลุม เน่ืองจากประชาชนตอ้งใช้

ถนนในการเดินทางสัญจรไปมา มีความจาํเป็นอยา่งมากในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ตลอดทั้งความเป็นอยู่

ของประชาชนในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในหมู่ เยาวชน และท่ีสําคัญควรพิจารณาสนับสนุน

งบประมาณเพิ่มเติมอยา่งเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 การพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและเศรษฐกจิเพื่อการแข่งขัน  

พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สนบัสนุนการจดัหาอาชีพเสริม

เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน เน่ืองจากการส่งเสริมอาชีพและพฒันารายไดใ้หแ้ก่บุคคลท่ีวา่งงานและจดั

ฝึกอบรมอาชีพท่ีหลากหลาย ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพสร้าง

รายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว นอกเหนือจากส่งเสริมอาชีพแลว้ ยงัส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว โดย
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การสนบัสนุนในดา้นการประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์สินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ OTOP ในจงัหวดั

ขอนแก่น สนบัสนุนใหป้ระชาชนนาํผลผลิตในดา้นสินคา้พื้นเมืองมาขายเพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ  

ส่งเสริมการท่องเท่ียว ทาํของท่ีระลึกไวจ้าํหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียว ปรับปรุงสถานท่ีใหโ้ดดเด่น เพื่อดึงดูด

นกัท่องเท่ียว เป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เป็นการสร้างศกัยภาพในการ

รองรับนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ นาํความเจริญมาสู่ทอ้งถ่ินอีกระดบัหน่ึง 

 

 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  พบวา่ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการพฒันา

จดัหาแหล่งนํ้ าเพื่ออุปโภค บริโภค ให้กบัเกษตรกรเพื่อทาํการเกษตรและเล้ียงสัตว ์ระหวา่งฝนทิ้งช่วง การ

พฒันาแหล่งนํ้าเป็นหวัใจสาํคญัของเกษตรกรท่ีตอ้งการใชป้ระโยชน์จากนํ้า ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์

มีเพิ่มข้ึน เป็นแหล่งอาหารของชาวบา้น ส่วนส่ิงแวดลอ้มดา้นขยะ ตอ้งการให้ทาํงานเก่ียวกบัขยะให้เห็น

เป็นรูปธรรม รณรงคใ์ห้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองขยะลน้เมือง ประชาชนมีส่วนร่วมให้มาก นอกจากตอ้งการให้

ดาํเนินการโครงการอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งการให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

ดาํเนินการก่อสร้างท่ีกาํจดัขยะใหไ้ดม้าตรฐานเป็นการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุด 

 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  พบว่าประชากร

ส่วนใหญ่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการต่อไป  เน่ืองจากเป็นการจดัระบบการ

บริหาร  ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจดัทาํแผน การจดัซ้ือจดั

จา้ง การตรวจรับงาน ร่วมรับผลประโยชน์ตลอดจนไดร่้วมติดตามและประเมินผลฯ ส่งเสริมการพฒันา

บุคลากรให้ได้รับความรู้ความก้าวหน้า สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน สร้างความรวดเร็ว สร้าง

คุณภาพใหก้บังานของขา้ราชการ รวมทั้งขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในดา้นการทาํงานของ อบจ. ดว้ย 

 

3.  ผลการสํารวจความคิดเห็นเกีย่วกบัการพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบั

การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใน 26 อาํเภอ รวม 10,000 ราย โดยสํารวจปัญหาและ

โครงการพฒันาท่ีประชาชนในเขตจงัหวดัขอนแก่น ตอ้งการให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

พฒันาในหว้งระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงไดก้าํหนดประเด็นโครงการพฒันาท่ีตอ้งการไว ้13 โครงการ มีผูส่้งคืนแบบ

สํารวจ จาํนวน 4,107 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.07  พบว่า โครงการท่ีตอ้งการให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่นพฒันามากท่ีสุดใน 5 ลาํดบัแรก คือ การพฒันาแหล่งนํ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เล้ียงสัตว ์และ

การเกษตร  การพฒันาเส้นทางคมนาคมขนส่ง การอบรมส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดงัแสดงตามตารางท่ี  

41 

 



ส่วนที่ 3 สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2557 -  2559) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
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ตารางที ่41  ผลการสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาของประชาชนในเขตจงัหวดัขอนแก่น 
 

โครงการพฒันา 

ระดับความต้องการ  

( x ) Std. แปรผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.โครงการพฒันาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 42.50 33.80 14.10 3.70 5.90 4.06 1.12 มาก 

2.โครงการพฒันาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค 

บริโภค เล้ียงสัตว ์และการเกษตร 
43.57 33.90 14.77 5.89 1.87 4.08 0.998 มาก 

3.โครงการอนุรักษ ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
32.81 41.34 18.91 4.15 2.79 3.97 1.02 มาก 

4.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 33.97 38.68 21.22 4.22 1.92 4.02 0.976 มาก 

5.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
33.30 36.50 17.20 7.30 5.70 4.05 1.236 มาก 

6.โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 21.80 33.90 30.41 7.74 6.15 3.98 1.236 มาก 

7.โครงการป้องกนัอาชญากรรมและความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
29.85 42.22 20.30 5.84 1.80 3.81 0.978 มาก 

8.โครงการดา้นการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 30.58 41.56 21.58 5.16 1.12 3.84 0.941 มาก 

9.โครงการส่งเสริมดา้นการศึกษา 28.25 46.05 19.11 4.85 1.74 4.04 0.941 มาก 

10.โครงการอนุรักษ ์และส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ 
29.34 36.86 24.95 6.45 2.40 3.87 1.04 มาก 

11.โครงการดา้นการป้องกนั ควบคุม และรักษา

สุขภาพอนามยั 
20.51 42.70 27.96 6.40 2.43 3.98 0.981 มาก 

12.โครงการส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 20.22 43.55 26.70 6.57 2.96 3.79 0.997 มาก 

13.โครงการพฒันา ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น

การเกษตรและปศุสัตว ์
30.21 41.88 19.25 7.25 1.40 4.02 0.972 มาก 

รวมเฉลีย่ 30.53 39.45 21.26 5.80 2.93 3.96 1.344 มาก 

 


