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สวนท่ี 3 

 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาของทองถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแกน  

 

3.1   ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

 3.1.1 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและพลังงาน  ภาวะโลกรอนทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก

สูงข้ึนสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากข้ึน มี

โอกาสเกิดไดท้ังภาวะฝนท้ิงชวง ขาดแคลนน้ํา ภัยแลง และภาวะฝนตกหนัก น้ําทวมฉับพลัน เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ระบบนิเวศจะออนแอ เกิดการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภาวะโลกรอนยังสงผลใหเกิดการขาดแคลนน้ํา และโรคระบาดเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดปญหาสุขภาพของ

ประชากร นอกจากนี้ระดับคารบอนไดออกไซดและอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

จะสงผลกระทบตอระบบการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทําใหเกิดปญหาการขาดแคลน

อาหาร และความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ใหกับประเทศท่ีมีภาคเกษตรเปนแหลงรายไดสําคัญ  การพัฒนาจะตองเรงอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ในทองถ่ินใหสมบูรณและคงความหลากหลายทางชีวภาพ มีความพรอมในการปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศท่ี

เปลี่ยนแปลง ใหความรูและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจกบนฐานของการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนรวมกับประชาคมโลกในการแกปญหาภาวะโลกรอนโดยไมสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ และใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

 3.1.2 การเปล่ียนแปลงสภาวะดานสังคม  โครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลกระทบ

คือขาดแคลนแรงงานหนุมสาวท่ีจะเขามาทดแทน การยายถ่ินของแรงงานขามชาติท้ังแรงงานท่ีมีฝมือและไร

ฝมือเพ่ือทดแทนกําลังแรงงาน และการเขาสูสังคมผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุขภาพเพ่ิมข้ึน ทําให

งบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาดานอ่ืน ๆ ลดลง ดังนั้นจะตองเตรียมความพรอมดานระบบสวัสดิการ

สังคมเพ่ือรองรับการปรับตัวเขาสูโครงสรางผูสูงอายุ การสงเสริมใหผูสูงอายุมีอาชีพทําใหเกิดความรูสึกวามี

คุณคาตอสังคม  

 3.1.3 กระแสนิยมและการแพรขยายของวัฒนธรรมโลก คนหนุมสาวมีคานิยมการบริโภคตาม

วัฒนธรรมตะวันตก สงผลใหเกิดการใชจายฟุมเฟอย เท่ียวเตร ดื่มสุรา ติดการพนัน และขาดการออม 

รวมท้ังปญหาเยาวชนติดเกมสคอมพิวเตอร และการม่ัวสุมทางเพศในแหลงบันเทิง ทําใหแรงยึดเหนี่ยวทาง

ประเพณีและวัฒนธรรมลดลง จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการรื้อฟนประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเปนฐาน

การสรางความเขมแข็งของชุมชน และการพัฒนาคนใหมีความรอบรู สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข

ในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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 3.1.4  ประเด็นปญหาสําคัญของจังหวัดขอนแกน  จังหวัดขอนแกน ประสบปญหาภัยธรรมชาติ

เปนประจําทุกป เชน ภัยแลง และน้ําทวม  ซ่ึงเพ่ิมความรุนแรงและมีระยะเวลายาวนานมากข้ึน สงผล

กระทบกับประชาชนสวนใหญของจังหวัดท่ีประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีไมถูกหลักวิชาการ โดยปญหาสําคัญมีดังนี้ 

 1. ปญหาภัยแลง  จังหวัดขอนแกนประสบปญหาภัยแลงเปนประจําทุกป ทําใหเกิดปญหา

การขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภค และการเกษตร ซ่ึงสามารถแบงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง 4 ระดับ คือ 

  1) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยสูง เนื้อท่ีประมาณ 1,846,409 ไร หรือรอยละ 27.8 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

สวนใหญอยูดานทิศใตของอําเภอเมืองขอนแกน ทิศใตของอําเภอบานฝาง และอําเภอหนองเรือ  ทิศ

ตะวันตกของอําเภอพระยืน และครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดของอําเภอมัญจาคีรี ชนบท แวงนอย   แวง

ใหญ พล โคกโพธิ์ไชย โนนศิลา และบางสวนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบานไผ  หนองสองหอง และเปอยนอย     

ป 2554 มีหมูบานเสี่ยงภัยแลง จํานวน 511 หมูบาน 

  2) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยปานกลาง เนื้อท่ีประมาณ 3,554,170 ไร หรือรอยละ 53.5 ของพ้ืนท่ี

จังหวัด สวนใหญกระจายอยูท่ัวท้ังจังหวัด ป 2554 มีหมูบานเสี่ยงภัยแลง จํานวน 1,123 หมูบาน 

  3) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนอย เนื้อท่ีประมาณ 149,626 ไร หรือรอยละ 2.3 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

สวนใหญอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอภูเวียง ภูผามาน และชุมแพ ป 2554 มีหมูบาน

เสี่ยงภัยแลง  จํานวน 697 หมูบาน 

  4) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนอยท่ีสุด มีเนื้อท่ีประมาณ 1,073,329 ไร หรือรอยละ 16.1 ของ

พ้ืนท่ีท้ังจังหวัด สวนใหญอยูในเขตบริเวณพ้ืนท่ีโครงการชลประทานหนองหวาย และบริเวณใกลเคียงกับ  

ลําน้ําและแหลงน้ําหลัก 

 2. ปญหาดินเค็ม  พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาดินเค็ม มีประมาณ 2 ลานไร หรือรอยละ 29.4 

ของพ้ืนท่ีจังหวัด โดยมีพ้ืนท่ีดินเค็มอยูในเขตอําเภอดานตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงเปนท่ีราบลุมลําน้ําชี ไดแก         

อ.เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน ชนบท บานไผ มัญจาคีรี พล หนองสองหอง บานแฮด โนนศิลา และ 

เปอยนอย โดยเปนดินเค็มระดับเล็กนอยถึงปานกลางประมาณ 1.9 ลานไร และระดับมากถึงมากท่ีสุด

ประมาณ 0.1 ลานไร นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนท่ีสูงท่ีมีชั้นหินเกลือรองรับอยูดานลางกระจายอยูในเขตอําเภอ   

ตาง ๆ ไดแก อ.เมืองขอนแกน  บานฝาง แวงนอย พล หนองสองหอง  น้ําพอง และซําสูง  ทําใหไมสามารถ

ทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยไมถูกหลักสุขาภิบาล จังหวัดขอนแกน มีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด 225 แหง มีปริมาณขยะประมาณ 1,000 ตัน/วัน มีขยะท่ีไดรับการจัดการ

อยางถูกหลักสุขาภิบาลประมาณ รอยละ 30.25  โดยมีระบบกําจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 7 แหง รองรับ

ปริมาณขยะไดประมาณ 300 ตัน/วัน ขยะสวนท่ีเหลือยังมีการจัดการท่ีไมถูกหลักวิชาการ สงผลกระทบตอ

สุขภาพอนามัยของประชาชนและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
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3.2 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแกน ดวยเทคนิค SWOT Analysis มีดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1.   เปนองคกรท่ีสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางสอดคลองกับปญหา

ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

2.   มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู ความสามารถ รวมถึงมีเครื่องมือ และอุปกรณ

สนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  

3.  เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุดสามารถแกไขปญหา และ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด 

4.  ขอนแกนเปนเมืองศูนยกลางการคา การลงทุน และการคมนาคมขนสงของภูมิภาค

และอนุภูมิภาคอินโดจีน 

5.  ขอนแกนเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาค มีสถาบันการศึกษาครอบคลุม    

ทุกระดับ ตั้งแตระดับกอนวัยเรียน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเปนศูนยกลางดาน  

การกีฬา 

6.  มีโรงพยาบาลและศูนยการแพทยท่ีทันสมัย พรอมใหบริการดานสาธารณสุขท่ีได

มาตรฐาน 

7.  เปนท่ีตั้งของสวนราชการท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสถาบันการเงิน องคกรธุรกิจ 

ท่ีพรอมใหบริการคําแนะนําและสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ อยางเพียงพอ 

8.  มีเอกลักษณเฉพาะดาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนโบราณสถาน แหลงทองเท่ียว

ทางธรรมชาติ และประวัติศาสตรท่ีโดดเดน สามารถพัฒนาเพ่ือสรางรายไดดานการทองเท่ียวแกชุมชน 

9.  เปนแหลงผลิตผาไหมมัดหม่ี ผาพ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีเอกลักษณท่ีโดดเดน 
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10. เปนศูนยกลางการประชุมสัมมนาของหนวยงานตาง ๆ มีโรงแรมท่ีทันสมัย            

ไดมาตรฐาน และศูนยประชุมขนาดใหญรองรับการจัดประชุมระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

 จุดออน (Weakness) 

1. ทองถ่ินมีงบประมาณไมเพียงพอกับการพัฒนาและแกไขปญหาในทองถ่ิน 

2. การบริหารงบประมาณยังไมสามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและ 

พัฒนาไดครอบคลุมการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน 

3.  การใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอมในเขตเมืองและชุมชนเพ่ิม   

มากข้ึน กอใหปญหามลภาวะตอสุขภาพของประชาชน 

4.  มีการเคลื่อนยายแรงงานสูเขตเมือง ทําใหขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร และ      

มีผูสูงอายุและเด็กอยูในหมูบาน/ชุมชนมาก 

5.  ผลผลิตภาคการเกษตรขาดคุณภาพและมีผลผลิตตอไรต่ํา 

6. การทํางานยังขาดการประสานความรวมมือ และไมเชื่อมโยงบูรณาการระหวาง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 โอกาส (Opportunity) 

1. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน  ใหอิสระ 

แกทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถ่ิน 

2. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการ 

สาธารณะของทองถ่ินเพ่ิมข้ึน  

3. นโยบายรัฐบาลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ  OTOP  ให   

แตละชุมชนสามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินพัฒนาสินคาชุมชนสูระดับสากล 

4. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนใหพัฒนาจังหวัด

ขอนแกน เปนเมืองศูนยกลางของภูมิภาคในดานเศรษฐกิจ การคมนาคม และการบริการ 

5. ตลาดมีความตองการพืชพลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนจะเพ่ิม

ความม่ันคงในการประกอบอาชีพภาคการเกษตรและเพ่ิมรายไดแกเกษตรกร  

  6. นโยบายเรงดวนของรัฐบาลเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการพัฒนาอาชีพ 

สรางงาน สรางรายได และพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี ใหมีสวนรวมในการสรางสรรคพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  7. นโยบายความรวมมือระหวางทองถ่ินในการจัดการปญหาเชิงพ้ืนท่ี เชน แกงละวา ขยะ 

น้ําเสีย โดยการสนับสนุนของหนวยงาน สถาบันวิชาการ บูรณาการรวมกัน 

 ภัยคุกคาม (Threats) 



สวนที่ 3  การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาของทองถ่ินในเขตจังหวดัขอนแกน  59 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2558-2560) 59 

 1.  ขอนแกนประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เชน ภัยแลง น้ําทวม และปญหาสิ่งแวดลอม

และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.  การไหลบาของวัฒนธรรมตะวันตกสูกลุมวัยรุนผานสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะอินเตอรเน็ต 

ทําใหเกิดปญหาสังคม เชน ติดเกมส เลนการพนัน และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอ

สุขอนามัย เชน โรคอวน ความดัน โรคหัวใจ  

 3.  ปญหาโลกรอน ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สงผลกระทบตอการดํารงชีพและ

การประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมท่ีตองพ่ึงพาธรรมชาติ 

 4. โรคอุบัติใหมรายแรง เชน โรคไขหวัด 2009 H1N1 โรคไขหวัดนก โรคไขเลือดออก 

สายพันธุใหม คุกคามสุขภาวะของประชาชน 

 5. การเพ่ิมของประชากรแฝงท่ีเขามาอาศัยในชุมชนเมือง และการขยายตัวของเมือง    

ทําใหเกิดปญหาสังคมเพ่ิมข้ึน 

 6. ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจถายโอนไมสามารถดําเนินการไดตามระเบียบ 

กฎหมายท่ีกําหนด สงผลตอการดําเนินงานตามภารกิจถายโอน 

 7. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ํามันและความผันผวน

ของสินคา 

 

 

 

 

 


