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คํานาํ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2550 กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามนโนบายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย  การตัดสินใจทางการเมือง การวงแผนเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง รวมท้ังการจัดทําการบริการสาธารณะ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  13  สิงหาคม 2546 ข้อ 2(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองและประสานการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และยัง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาศักยภาพในระดับพ้ืนที่ โดยเกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการพัฒนาร่วมกันระดมความคิดเห็น 
จนเป็นฉันทามติร่วมกันในการรวมพลังขับเคลื่อนเพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสัมฤทธ์ิผลที่มุ่งหวังไว้ เช่น
ด้านการพัฒนาคน ต้องการให้คนเป็นคนดี มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สังคมสันติสุข ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการให้จังหวัดขอนแก่นมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างย้ังยืน ด้านเศรษฐกิจ ต้องการเพ่ิมผลผลิต ด้านสินค้าและการบริการ ฯลฯ เป็น
ต้น 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรของรัฐรูปแบบหน่ึงมีหน้าที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน  ดังน้ัน  เพ่ือให้มีข้อมูลความต้องการของประชาชนในการพัฒนาและรับทราบ
สภาพปัญหาของประชาชน  จึงได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นเพ่ือนําไปเป็น
ข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี   ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างย้ังยืนตลอดไป 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.  2542  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2546  ข้อ 2 (1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ให้มีความสําคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้เกิดความสมดุลเป็นธรรม มั่นคงและย้ังยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
และประสานการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมรวม
และรวมกลุ่มสร้างเครือขายการทํางานร่วมกัน เกิดความโปร่งใสในการพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็ง กลไก
ลการตรวจสอบภาคประชาชน เพ่ือติดตามตรวจสอบการใช้อํานาจของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน   ที่มีความสมดุลและคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตาม
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง  การวางแผนเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  มีพ้ืนที่ต้องดูแล 
ทั้งจังหวัด  รวมท้ังให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  มีบทบาทและอํานาจหน้าที่เพ่ิมขึ้น ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและด้านการวางแผนฯ ต่างๆ เพ่ือ
นําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้
จัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
   
2. วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล  

1. เพ่ือทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง  

 3.  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
           1.  ทําให้ทราบความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ว่าต้องการจะพัฒนาสิ่งใด 
        2.  นําผลจากการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้
ส่วนราชการ  ภาคเอกชน  บุคคลทั่วไปได้ทราบ 

4. ขอบเขตการตดิตามและประเมินผล 
        1. ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  จํานวน  26  อําเภอ 
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         2. ในเชิงระยะเวลา  คือ ทําการสํารวจความคิดเห็นการมีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน     
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2560   ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ –  กรกฎาคม  2560   
 
5. วิธีการตดิตามและประเมินผล 

1.  ใช้ระเบียบการติดตาม ด้วยวิธีเชิงปริมาณ โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความต้องการและปัญหาของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นในการประเมิน 
        2.  ระเบียบสถิติที่ใช้ในการประเมิน ใช้เกณฑ์ความถี่ของคะแนน และจํานวนร้อยละในการเปรียบเทียบ 
โดยใช้โปรแกรมประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
6. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   1.  ประชากร  หมายถึง  ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  รวม 26  อําเภอ 
  2.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถงึ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล    
กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษานี้ หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
     3.  ความพงึพอใจ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ตามทัศนคติ   ความคิดเห็น  ความรู้สึกนึกคิดของ
ประชากรที่ได้จากแบบสอบถามท่ีทําการประเมินผลน้ี  

4. การพฒันา หมายถึง  มีความเจริญ มีการเติบโต ความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง มีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้น 
 5.  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  การมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ต้ังแต่การเสนอโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ  การแสดงความคิดเห็น, การติดตามและ
ประเมินผล 
  6. ความคดิเหน็  หมายถึง ความรู้สึก  นึกคิด ที่แสดงออกมาในรูปแบบของปัญหาความต้องการและอ่ืนๆ    

 7. ปญัหา  หมายถึง  สภาพที่เป็นจริงที่มีผลกระทบ เป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น   

8.  ความต้องการ  หมายถึง สิ่งที่อยากได้ อยากพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   
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บทที่  2  

เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

การสํารวจความคิดเห็นการมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จงัหวัด 
ขอนแก่น  ในยุคของการเปลี่ยนแปลงจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน  เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะ
ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่อยู่ในหลายๆ มาตรา จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางาน จากเดิมที่ผู้มีอํานาจจะโดยการแต่งต้ังหรือได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนให้ไปทําการบริหาร  ไม่ว่าจะเป็น
ระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศหรือในองค์กรต่างๆ  การพัฒนาท้องถิ่น  หรือพัฒนาประเทศ  จึงจําเป็นจะต้องเข้าใจ
หลักของการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน 

1. แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
3. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 

1. แนวคดิเกีย่วกบัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  

        ประวตัแิละความเปน็มาขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 
ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังขึ้นเป็นครั้ง 

แรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ เทศบาล พุทธศักราช 2476 พระราชบัญญัติน้ีม ี2 ส่วน  คือ ส่วนที่ 1 ว่าด้วย
เรื่องเทศบาล   และส่วนที ่2   ว่าด้วยเรื่องสภาจังหวัด การจัดต้ังสภาจังหวัดในครั้งแรกน้ีได้กําหนดให้ประชาชน
เลือกต้ังผู้แทนของตน   เข้ามาเป็นสมาชิกโดยให้สมาชิกสภาจังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาปี  
พ.ศ.2481 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.2481 เพ่ือแยกกฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัดโดยเฉพาะ 
โดยแยกออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476  ต่อมาในปี พ.ศ.2498 จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายขึ้นมาใหม ่คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่า
ราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร   และกําหนดให้สภาจังหวัดซึ่งประชาชนเลือกต้ังสมาชิกสภา
จังหวัดเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาจังหวัดเป็นสภานิติบัญญัติ มีหน้าทีค่วบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร และ
นอกจากน้ันยังมีอํานาจหน้าที่สอบถามการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดด้วยบทบาทหน้าที่ที่สําคญั 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือการพัฒนาท้องถิ่น ต่อมา พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุง 
บทบาท อํานาจหน้าที่และโครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้น ใหม่คือพระราช บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และในปี พ.ศ. 2542  ก็มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอีกคร้ังจนถึง ปัจจุบัน  
 
       โครงสร้างขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  

โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540  แบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย  ดังน้ีคือ  
1. ฝ่ายนติบิญัญตั ิมาจากการเลือกต้ังในท้องถิ่น เรียกว่า “สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด” 

จากทุกอําเภอรวมกันทําหน้าที่ในสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือการออกข้อบัญญัติงบประมาณ การกําหนด
นโยบาย การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป ตามมติของสภา สําหรับ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรตามทะเบียน  
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ราษฎร์ปีสุดท้ายที่มีการเลือกต้ัง คือ ในจังหวัดที่มีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน มีได้ 24 คน มีราษฎรต้ังแต่ห้าแสนคนไม่
เกินหน่ึงล้านคน มีได้ 30 คน มีราษฎรต้ังแต่หน่ึงล้านคนไม่เกินหน่ึงล้านห้าแสนคน มีได้ 36 คนมีราษฎรต้ังแต่หน่ึง
ล้านห้าแสนคนไม่เกินสองล้านคน มีได้ 42 คน และมีราษฎรต้ังแต่สองล้านคนขึ้นไป มีได้ 48 คน ซึ่งกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 9 โดยจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี  

2. ฝ่ายบริหาร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบันมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2546  (เดิมมาจากการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด้วยกัน)   และใหน้ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขึ้นเป็น
คณะผู้บริหารสําหรับจํานวนที่จะแต่งต้ังได้น้ันให้ถือจํานวนสมาชิกสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเกณฑ์ คือ  
จังหวัดใดที่มีสมาชิก 24 คน หรือ 30 คน แต่งต้ังได้ 2 คนจังหวัดใดที่มีสมาชิก 36 คนหรือ 42 คน  แต่งต้ังได้     
3  คน และจังหวัดใดที่มีสมาชิก 48  คน แต่งต้ังได้ 4  คนตามลําดับ ซึง่ได้กําหนดไว้ตาม พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 35  ทั้งน้ี  มีหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล เพ่ือความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวม  
 

โครงสร้างและอัตรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        
                                              
 
                                      

 
          

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา  อบจ. 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

กอง
กิจการ
ขนส่ง 

สํานัก
การช่าง 

กองพัสดุ
และ

ทรัพย์สิน 

กองคลัง กองแผน
และ

งบประมาณ 

สํานัก
ปลัดฯ 

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ. 

ประธานสภา  อบจ. 

สํานัก 
การ

ศึกษาฯ 

กองกิจการ
สภาฯ 

โรงเรียน
ในสังกัด 
19  แห่ง 
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                ณ วันที่ 18  กรกฎาคม  2560  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น   และอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จํานวน  1,158  คน  แยกเป็น
ข้าราชการ  777  คน  ลูกจา้งประจํา  38  คน  พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญ  2  คน  และพนักงานจ้างตามภารกิจ   
249  คน และพนักงานจ้างทั่วไป  92  คน  

 
ตารางแสดงอัตรากาํลงัขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

 

ข้อมูล ณ วันที ่ 18  กรกฎาคม  2560 

ท่ี ส่วนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 
ข้า
ราช 
การ 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

 พนัก 
งานจ้าง  
 ผู้เชี่ยว   
  ชาญ 

 พนัก 
งานจ้าง  
 ตาม
ภารกิจ 

 พนัก 
งานจ้าง  
 ท่ัวไป 

1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 25 5 - 26 31 
2 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 8 2 - 2 - 
3 กองแผนและงบประมาณ 21 - 1 7 - 
4 กองคลัง 28 - - 11 - 
5 สํานักการช่าง 66 12 - 32 - 
6 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 - 1 96 28 
7 กองกิจการขนส่ง 13 1 - 33 17 
8 กองพัสดุและทรัพย์สิน  15 - - 5 - 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 3 - - 2 - 

10 กองการเจ้าหนา้ที ่ 23 - - 7 - 
11 โรงเรียน 19  โรง 548 18 - 28 16 

 รวม 777 38 2 249 92 
ที่มา :   กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
         อํานาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนจังหวัด  

กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เก่ียวขอ้งกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2542 บทบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ  

ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ดังต่อไปนี้  

1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม 

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
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5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498  

เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  
7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8) ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
9) จัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่น อ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทํา ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็น 
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบ ให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  บทบญัญตัทิีเ่กี่ยวข้องกบัอํานาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด มีดังนี ้ 

ม.17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ 
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี  

1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่ 
คณะรัฐมนตรกํีาหนด  

2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น  
3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
5)การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6) การจัดการศึกษา  
7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน  
8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น  
9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
10) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม  
11) การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม  
12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า  
14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  

          15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ 
บุคคลอ่ืน หรือจากสหการ  

16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง  
18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
19) การจัดใหม้ีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
 
 



    7 
การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2560 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

20) การจัดใหม้ีพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ  
21) การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร  
22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
23) จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
24) จัดทํากิจกรรมใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่  

อยู่ ในเขตและ กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการ หรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา ท้องถิ่น  
26) การให้บรกิารแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน  
27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจ 

และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
29)กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารสว่นจังหวัด เป็นองค์กรปกครองที่ใหญ ่  ที่ต้องดูแลและพัฒนาท้องถิ่น 
ทั้งจังหวัดในทุก ๆ ด้าน   ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่น 
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่บัญญติัหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชน อันจะทําให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ครอบคลมุและทั่วถงึมากย่ิงขึ้น  

 
         รายได้ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายได้จากประเภทต่าง ๆ ดังน้ี  
1) หมวดภาษีอากร  

(1) ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่  
ก. นํ้ามันเบนซนิและนํ้ามันทีค่ล้ายกัน นํ้ามนัดีเซล และน้าํมันที่คล้ายกับก๊าชปิโตรเลียม ซึ่งองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บได้ไม่เกินลติร ละสิบสตางค์  
ข. อากรยาสูบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจออกข้อบัญญัติเรยีกเก็บได้ในอัตรามวนละ 

สิบสตางค์  
ค. ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี 

อํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเกบ็ได้  
(2) ท้องถิ่นมอบให้รัฐจัดเก็บ ได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพ่ิม(ในสว่นที่เป็นของท้องถิ่น)  

ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  
(3) รัฐจัดเก็บแล้วมอบให้ทั้งจํานวน ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  

2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
5) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามท่ีกฎหมายบัญญติัไว้  
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6) ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดแล้วส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยละห้าของภาษีที่ จัดเก็บได้  

7) เงินอุดหนุน ซึ่งรัฐบาลต้องจัดสรรใหใ้นทกุปีงบประมาณ  

         รายจ่ายขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายจ่ายได้แยกเป็นหมวดรายจ่าย ดังน้ี  

1) หมวดเงินเดือน  
2) หมวดค่าจ้างประจํา  
3) หมวดค่าตอบแทน  
4) หมวดค่าใช้สอย  
5) หมวดค่าวัสดุ  
6) หมวดค่าสาธารณูปโภค  
7) หมวดเงินอุดหนุน  
8) หมวดค่าครุภัณฑ์  
9) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
10) หมวดรายจ่ายอ่ืนตามที่มีข้อผูกพัน หรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้  

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
ใหม ่เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ มีงบประมาณ รายได้เป็นของตนเอง  ผู้บริหารมาจากการเลือกต้ังข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540  และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการลงทุน  คุ้มครองดูแลและบํารุง 
รักษาป่าไม้  ทีดิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ  มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดี มสีังคมท่ีดี รู้จักการมีส่วนร่วม
และเสียสละต่อส่วนรวม   ตลอดจนมีจิตสํานึกต่อคุณประโยชน์ของประเทศชาติและพระมหากษัตริย์  คณะทํางาน
การติดตามและประเมินผลจึงได้ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแนวคิด เพ่ือนําไปเป็นกรอบ
ในการติดตามฯ 

2. แนวความคดิเกี่ยวกบัการพฒันา 
  ความหมาย ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของคําว่า “พัฒนา” ดังน้ี  
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2538 ได้ให้ความหมายของคําว่า พัฒนา ว่า ทําให้
เจริญ คือ ทําให้เติบโตได้ งอกงาม ทําให้งอกงามและมากขึ้น 
  สนธยา  พลศรี (2547) ให้ความหมายของการพัฒนาว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดส่ิงหน่ึงให้เกิด
คุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม 
  สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2539) ได้สรุปความคิดของนักพัฒนาว่า การพัฒนา  หมายถึง  การ
เปลี่ยนแปลงตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีการกําหนดทิศทาง น่ันคือ การพัฒนามิได้เป็นเรื่องธรรมชาติ หากเป็น
ความพยายามของมนุษย์ พยายามจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยกําหนดทิศทางหรือรายละเอียดไว้ล่างหน้า
ว่าจะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร ช้าเร็วอย่างไร ใครจะเป็นผู้พัฒนา ผู้ได้รับการพัฒนา ดังน้ัน เป้าหมายของการ
พัฒนาจึงอยู่ที่คน คนเป็นผู้ที่ถูกพัฒนา และรับผลของการพัฒนา มองคนเป็นกลุ่มหรืออยู่ในกลุ่ม ดังน้ันการพัฒนา 
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คน จึงรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม เป้าหมายของการพัฒนาคน กลุ่มคน หรือสังคม 
คือ ความอยู่ดีกินดีด้านต่าง ๆ หรือสร้างพลังสังคมที่รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วย 

ความหมายของคําว่า “การพัฒนา” น้ัน ได้มีนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายไว้ดัง 
จะได้นํามากล่าวเป็นตัวอย่างต่อไปคือ 

รีดเดอร ์(Reeder, อ้างถึงใน โสภณ โสภโณ, 2540 : 15) ให้ความหมายของ“การพัฒนา”     
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

1) ความแตกต่าง เช่น ปริมาณและคุณภาพของบริการข้อมูลและข่าวสาร ฐานะทางสังคม 
บทบาทและอาชีพ เป็นต้น 

2) การใช้ประโยชน์จากบริการที่มีอยู่และเพ่ิมขึ้น 
3) มีเทคโนโลยีและความมีประสิทธิภาพกระจายทั่วทุกสังคม 
4) มีความเช่ือและความไม่เช่ือเช่นเป้าประสงค์ ความเช่ือพ้ืนฐาน ค่านิยม โอกาสและการสนับสนุน 
5) ทัศนคติ เช่น ระดับความพอใจ ความเป็นเอกภาพ ขวัญ และความพึงพอใจมากขึ้น 
6) มีพฤติกรรมเช่น ช่วยเหลือตนเอง มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ และมีความคิดริเริ่มมากขึ้น 

วิวัฒนาการของแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาของมนุษย์ (ผู้นําและผู้ตาม) ที่ล้วนเก่ียวข้องกับ 
ธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจาก  

1.  การพัฒนาในสภาพที่มนุษย์อยู่ภายใต้ อิทธิพลของธรรมชาติ และวิวัฒนาการมาเป็น  
2. การพัฒนาที่มนุษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติ  
3. การพัฒนาที่มนุษย์เอาชนะธรรมชาติได้ และนําธรรมชาติมาใช้ประโยชน์  

ทั้งหมดน้ีเป็นการพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทศิทางที่ดีขึ้น (better change)  
ช่วยเพ่ิมอัตราเร่งในการทํากิจกรรมหรือการผลิตให้รวดเร็วขึ้น (better speed) และทําให้สภาพความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ดีขึ้น (better life) กว่าเดิมทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ  
 
         การพัฒนาชุมชนชนบทสมบูรณ์แบบ 
          การพัฒนาชุมชนชนบทสมบูรณ์แบบ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชุมชน ทั้งชุมชนตามแนวต้ัง และ
ชุมชนแนวนอน จากสภาพไม่ถึงปรารถนาไปสู่สภาพที่ต้ังเป้าหมายไว้ ชุมชนมี 2 ประเภท คือ ชุมชนชนบท และ
ชุมชนเมือง ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนน้ี จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของแต่ละชุมชน แต่ละชุมชนจะต้องมีโครงสร้างทาง
สังคม เช่น ประชากร สถาบัน และองค์กรทางสังคมประเภทต่าง ๆ คือ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา 
ครอบครัว นันทนาการ สาธารณสุข แต่ละสถาบันจะประกอบด้วย คน มีสถานภาพต่างกัน มีหน้าที่เฉพาะ (สัญญา  
สัญญาวิวัฒน์, 2539) 
        ดังน้ัน การที่พัฒนาชนบทแบบสมบูรณ์ จึงหมายถึง การพัฒนาทุกด้านของโครงสร้างสังคม โดย             
การดําเนินการไปพร้อม ๆ กัน เช่น กรพัฒนาด้านการเมือง สถานภาพ ได้แก่ นักการเมือง ผู้นําท้องถิ่น ข้าราชการ 
หน้าที่ทางการเมือง คือ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของบุคคลต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง
การเมือง 
      การพัฒนาเศรษฐกิจ เป้าหมายหลักคือ การเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ของประชากรให้สูงย่ิงขึ้นอย่าง
ทั่วถึง เพ่ิมงานอาชีพ และการทํางานให้ประชาชนได้มีงานทํามากขึ้น สามารถจะยกระดับการครองชีพให้สูงขึ้น         
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              การพัฒนาการศึกษา บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในชนบทคือ เด็ก ผู้ใหญ่ ครู ผู้บริหารการศึกษา
จะต้องยกฐานะของผู้เรียนวิชาการและวิชาชีพให้สูงขึ้น หน้าที่คือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมีการปรับปรุง
พัฒนา 
      การพัฒนาด้านสาธารณสุข เป้าหมายหลักคือ ความมีพลานามัยที่ดีของประชาชน มีชุมชนที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ ไม่บ่ันทอนสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัย จึงควรรักษาและบํารุงสภาพแวดล้อม จัดให้มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี 
       การพัฒนาสถาบันครอบครัว เป้าหมายหลักให้ทุกคนทั้งชายและหญิง ปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัว เช่น 
พ่อ แม่ ลูก มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีปรองดองกัน ให้เป็นครอบครัวที่มั่นคง อบอุ่น ควรอยู่บนรากฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2539) สรุปว่า หลักการพัฒนา คือ  
 1. การช่วยตนเอง และพึ่งตนเอง 
 2. การเริ่มจากสภาพที่เขาเป็นอยู่ กล่าวคือ เมื่อเขามีชีวิต มีความรู้ หรือฐานะอย่างไร ก็ให้เริ่มจากตรงน้ัน 
แล้วจึงค่อย ๆ ปรับปรุงให้เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 
 3. การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพราะเป็นทรัพยากรท่ีอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องใช้เวลาเสียค่าใช่จ่ายไปจัดหาจากข้าง
นอก 
 4. การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 
 5. วัฒนธรรมและผู้นําท้องถิ่น จะทําให้มีความเป็นไทย อนุรักษ์มรดกที่เป็นวัฒนธรรมที่ดี ผู้นําท้องถิ่นที่
โปร่งใส มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรจะได้สืบสานต่อไป 
 6. ความมีประสิทธิภาพ ในการทํางานควรมีแผนงานและทํางานตามแผนงานนั้น ๆ และมีการติดตาม
ประเมินผล แก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหา จะทําให้งานมีประสิทธิภาพ 
 7. การประสานงาน ควรมีการประสานงานกับองค์กร หน่วยงานอ่ืน ๆ  
 8. การทํางานเชิงรุก จะเป็นหลักการที่ดีของการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะทันต่อเหตุการณ์ 
 9. ความมีคุณธรรมและศิลปะ จะเป็นหลักการที่จะทําให้การพัฒนาชุมชนประสบผลดีได้ 
 10. การเช่ือมประสานด้านเวลา นักพัฒนาจะต้องคํานึงถึง สภาพในอดีตเช่ือมโยงกับอนาคต มองไปถึงกาล
ข้างหน้าด้วย จึงจะทําให้การพัฒนาบังเกิดผลดีได้ 
 
3. แนวคดิการมีส่วนร่วมของประชาชน      
  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน   ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชนบท ทั้งน้ี ต้ังแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุ่งเน้นคนเป็นสําคัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ได้
พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top - down)  มาเป็นจากระดับล่างขึ้นบน 
(Bottom - up)  แนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ  โอคเลย์  (Oakley. 1984 : 17)  ได้กล่าวว่า แนวทาง
จากระดับล่างขึ้นบนน้ี  เก่ียวข้องอย่างย่ิงกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหาย (Missing 
ingredient) ในกระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น มีนักวิชาการได้อธิบายและให้ความหมาย  ปัจจัย  
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน  รูปแบบของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้มากมายซึ่งผู้วิจัยได้
นํามากล่าวไว้เท่าที่จําเป็นและสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา ดังน้ี 
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 1. ความหมายของการมีส่วนรว่มของชุมชน 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนน้ันมีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายไว้ดังน้ี 
 สุชาดา  จักรพิสุทธิ์ (ออนไลน์. 2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการ  มีส่วนร่วมจัดการศึกษา  
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน  แบ่งได้ออกเป็น  2  ลักษณะ  ได้แก่ 
 1. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้
สังคม องค์กรต่างๆ ในชุมชน  ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ  หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
ต้ังแต่การคิดริเริ่ม  การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ส่งเสริม ชักนํา สนับสนุนให้การดําเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดด้วยความสมัครใจ  
 2. ลักษณะการมีสว่นร่วมจากความเก่ียวขอ้งทางด้านจิตใจ เป็นการมสี่วนร่วมของชุมชน  ที่
การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ  อารมณ์  รวมทั้ง  ค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องช้ีนําตนเองให้เข้ามามีส่วนร่วม  แสดง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การกระทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  ทําให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม  เกิดความผูกพัน  
มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ดําเนินงานด้วยความสมัครใจ 
 จากแนวคิดและทัศนะที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเกิดขึ้นจาก  เป้าหมายที่ต้องการ ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน  การเสริมแรง  
โอกาส  ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในสิง่ที่ต้องการ โดยมีพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ดังน้ี   
  1. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของเหตุผล 
  2. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของค่านิยม 
  3. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของประเพณี 
  4. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของความผูกพัน  ความเสน่หา 
 โดยสรุป การมสี่วนร่วมของชุมชนน้ัน เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  
เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม  ซึ่งการเร้าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
น้ัน  ผู้ดําเนินงานจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการดําเนินชีวิต  ค่านิยม ประเพณี  ทัศนคติของบุคคล เพ่ือให้เกิดความ
สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  เพ่ือการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้เกิด 
ประโยชน์ต่อชุมชนน้ัน มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังน้ี 
 

 อภญิญา  กังสนารกัษ ์(2544 : 14 – 15) ได้นําเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า ชุมชน
ต้องมีส่วนร่วมใน  4  ขั้นตอน  คือ 
  1. การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน  
ร่วมตัดสินใจกาํหนดความต้องการและร่วมลําดับความสําคัญของความต้องการ 
  2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน  กําหนดวัตถุประสงค์  วิธีการ  แนวทาง 
การดําเนินงาน  รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ 
  3. การมสี่วนร่วมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชน์ใหแ้ก่โครงการ  โดยร่วม
ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์  วัสดุอุปกรณ์  และแรงงาน 
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  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  เพ่ือให้รู้ว่าผลจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่  โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเน่ืองหรือประเมินผลรวมทั้ง
โครงการในคราวเดียวก็ได้ 
 อคนิ  รพพีฒัน์  (2547 : 49) ได้แบ่งขัน้ตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4  ขั้นตอน  คือ 
 1. การกําหนดปัญหา  สาเหตุของปัญหา  ตลอดจนแนวทางแก้ไข   
 2. การตัดสินใจเลอืกแนวทาง  และวางแผนพัฒนา  แก้ไขปัญหา 
 3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
 4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

 จากแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมดสรุปได้ว่า  ขั้นตอนของการเข้ามามี
ส่วนร่วมของชุมชนน้ันมี  6  ขั้นตอน  ได้แก่    
 1. การค้นหาปัญหา  สาเหตุของปัญหา  และแนวทางแก้ไข 
 2. ตัดสินใจกําหนดความต้องการ 
 3. ลําดับความสําคัญ 
 4. วางแผน  กําหนดวัตถุประสงค์  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร 
 5. วางแผน  กําหนดวัตถุประสงค์  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงาน  ทรัพยากร 
 6. ดําเนินงานตามโครงการ  และ/หรือ  สนับสนุนการดําเนินงาน 
 7. ประเมนิผล 
 
4. แนวคดิเกีย่วกบัความคดิเห็น  
               ความหมายของความคิดเหน็  
                    ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 3) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านทัศนคติอย่าง
หน่ึง แต่การแสดงความคิดเห็นน้ันมักจะมอีารมณ์เป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วนที่พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะต่อ
สถานการณ์ภายนอก  

สุชา จันทร์เอม (2542)  กล่าวว่า ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า เป็นความรู้สึกของแต่ละ 
บุคคลแต่เป็นลกัษณะที่ไม่ลึกซึ้งเท่ากับทัศนคติ คนเราจะมคีวามคิดเห็นที่แตกต่างกัน และความคิดเห็นจะเป็นส่วน
หน่ึงของทัศนคติ 

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (อ้างถึงใน สุพินดา วงษ์บุรี, 2547: 10-11) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการ
แสดงออกโดยการพูดหรือเขียนเกี่ยวกับทัศนคติหรือความเช่ือหรือค่านิยมของบุคคลความคิดเห็นไม่เหมือน ทัศนคติ
ตรงที่ไม่จําเป็นต้องแสดงความรู้สึก อารมณ์หรือการแสดงพฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง เป็นคําพูดพร้อม
เหตุผลที่บุคคลคิดขึ้นมา และถ้าไม่มีคนเห็นด้วยก็อาจเปล่ียนคาพูดดังกล่าวได้ ดังน้ันบุคคลที่มีทัศนะคติหรือความ
เช่ือหรือค่านิยมอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ถ้าไม่แสดงความคิดเห็นออกมา ก็จะไม่มีบุคคลใดทราบเลยว่าบุคคลน้ันมี
ทัศนคติความเช่ือหรือค่านิยมเช่นใด 
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              การวัดความคิดเห็น 
วิเชียร เกตุสิงห์ (2541: 94-97) กล่าวไว้ว่า การใช้แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นจะต้อง

ระบุให้ผู้ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีกําหนดให้ แบบสอบถามประเภทน้ีนิยมสร้างตามแนวคิดของ    
ลิเคริท์ (Likert) ซึ่งแบ่งนํ้าหนักของความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ส่วนการให้คะแนนน้ันขึ้นอยู่กับใจความว่าจะเป็นทางปณิธาน 

ความคิดเห็นที่นิยมกันมากที่สุด เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่าย ประหยัดเวลา ผู้ตอบเวลา ผู้ตอบ
แบบสามารถแสดงทัศนคติในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ โดยยึดอันดับความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งอาจมีคําตอบให้เลือก 5 
หรือ 4 คําตอบ และให้คะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ 

 

             ประโยชน์ของความคดิเหน็  
เบสท์ (อ้างถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551: 24) กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นการสํารวจ ศึกษา

ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งแต่ละคนจะแสดงความเช่ือและความรู้สึกใด ๆ  ออกมาโดย คําพูด การ
เขียน การสํารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายต่าง ๆ เพราะจะทําให้สําเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายอย่างแท้จริง  
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บทที่ 3 

 

วิธีการตดิตามและประเมินผล 
 

      ในการติดตามและประเมินผลโครงการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม  2560 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ซึ่งได้กําหนดหัวข้อและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
3. พ้ืนที่ดําเนินการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
8. การนําเสนอ 
 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
      1.1 ประชากร(Population)  คือ  ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง  26  อําเภอ  
      1.2 กลุ่มตัวอย่าง(Sampling) คือ ประชากรที่ได้จากการสุ่มโดยไมเ่จาะจงว่าเป็นใคร ไม่กําหนดเพศ 

อายุ อาชีพ แต่ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนทีจ่ังหวัดขอนแก่น ทั้ง  26  อําเภอ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง 
 
2. ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล  

 ขั้นเตรียมการ 
1.  ประชุมเจ้าหน้าที่กําหนดวิธีการสํารวจความคิดเห็น 
2.  จัดเตรียมเครื่องมือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น 

ขั้นดําเนนิการ 
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สํารวจความคิดเห็น  โดยแจกแบบสํารวจประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  

 จํานวน  26  อําเภอ 
ขั้นสดุทา้ย 

1  เจ้าหน้าที่ฝา่ยตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  รวบรวมข้อมูลประมวลผล 
ข้อมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็น 

2.  สรุปผล นําเสนอผู้บริหารในรูปแบบรายงานด้านวิชาการ 
 

3. พื้นที่ดําเนินการติดตามและประเมินผล 
   26  อําเภอ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
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4. เครื่องมือทีใ่ช้ในการตดิตามและประเมินผล 
      เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด 

  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ  แบบสอบถามมีทั้งหมด   4  ส่วน  ดังน้ี 
ส่วนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist)  ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ประกอบด้วย  เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา อาชีพ 
ส่วนที่ 2  สภาพปัญหาในครวัเรือนและชุมชนของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น มีลกัษณะ

แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean : x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D) 

ส่วนที่ 3  ความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean : x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D) 

ส่วนที่ 4  ข้อคดิเห็นอ่ืนๆ  
 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      ทําการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้เจ้าหน้าที่  ในการแจกแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างปลายปิดและ
ปลายเปิดให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ทัง้  26  อําเภอ  โดยได้แจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการในส่วนของคําถามปลายเปิด จัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ ของผู้เข้าร่วม
โครงการโดยละเอียด 
 
6. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
              ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมนิผลโครงการ  ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 
กรกฎาคม  2560 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  สถติิที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ีและร้อยละ  ส่วนคําถามปลายปิดและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ในเชิงลึกในส่วนของคําถามปลายเปิด  การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉล่ีย  โดยแบ่งคะแนนเฉล่ีย
เป็น  5  ระดับ  สเกลคําถามมี  5  ระดับ  ดังน้ี  มากที่สดุ (5)  มาก (4) ปานกลาง (3)  น้อย (2)  น้อยที่สุด (1)  
การวัดเป็นช่วงสเกล ของลิเคิร์ท (Likert five rating scale)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี(บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) 

  5    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด 
  4    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก  
  3    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 
  2    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย 

1 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด 
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จากหลักการดังกล่าว  สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น  5 ระดับ ทิพยา กิจวิจารณ์  
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์(การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551(หน้า 123–124 อ้างมาจากวาณี  แสนมหาชัย) ดังน้ี 

 
         ระดับคะแนน        แปลผล 

  4.21 – 5.00      ระดับความพึงพอใจ     มากที่สุด 
  3.41 – 4.20       ระดับความพึงพอใจ    มาก 
  2.61 – 3.40      ระดับความพึงพอใจ     ปานกลาง 
  1.81 – 2.60      ระดับความพึงพอใจ     น้อย 
  1.00 – 1.80      ระดับความพึงพอใจ     น้อยทีสุ่ด 

 
 

8. การนาํเสนอ 
     จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถ่ีร้อยละในเชิงพรรณนาในบทท่ี 4   

รูปแบบตารางแจกแจงความถี่  และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ  ได้จากแบบสอบถามของประชากร  
ค่าสถิติที่ใช้จะเป็นค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวม  จะแสดงอยู่ในบทที่ 5 แล้วรวบรวมเป็น
รูปเล่มวิชาการ  รายงานผู้บริหารและลงใน  Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือเผยแพร่ให้
ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป  
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บทที ่4 
 

                                                     ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

                     จากการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
ขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2560  จํานวน  26  อําเภอ  โดยแบ่งเขตอําเภอออกเป็น  4  เขต  ดําเนินการแจกและ
เก็บแบบสอบถามท่ีสามารถนํามาทําการวิเคราะห์ได้  จํานวน  1,067  ชุด  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อ ดังน้ี 
  1. สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. สญัลกัษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย ได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
         n       แทน   จํานวนกลุม่ตัวอย่าง 
                        x       แทน    ค่าเฉล่ีย (Mean) 
                      S.D   แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
2.ขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
    ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
      1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1  ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check list)  วิเคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)  ประกอบด้วย 
เพศ  อายุ   การศึกษา  อาชีพ   เป็นต้น 

 2.  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในส่วนที่ 2  ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

 3.  วิเคราะห์ข้อมูลแสดงระดับความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

 4.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น  
 

3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การติดตามและประเมินผลการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จากแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาและทําการวิเคราะห์  จํานวน  1,076  ชุด อ้างอิงจาก
ตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ R.V. Krejcie  และ  D.W. Morgan ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปรากฏดังน้ี     
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ส่วนที ่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นขอ้มูลเก่ียวกับ  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ ที่อยู่    

                (n= 1,067) 
  ที ่    รายการ จํานวน  

  (คน) 
ร้อยละ 

1. เพศ     
       หญิง 444 41.61 
       ชาย 623 58.39 
                                         รวม 1,067 100.00 

2. อายุ   
      ไม่เกิน  20 ปี 16 1.50 
       21 – 30 ปี 74 6.94 
       31 – 40  ปี 149 13.96 
       41 – 50  ปี 251 23.52 
       51 -  60  ปี  332 31.12 
       61  ปี ขึน้ไป 245 22.96 
                                     รวม 1,067 100.00 

3. ระดบัการศกึษา   
      ประถมศึกษา 490 45.92 
      มัธยมศึกษา 407 38.14 
      ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 73 6.84 
      ปรญิญาตรี 89 8.34 
      สูงกว่าปรญิญาตร ี 8 0.75 
                                     รวม 1,067 100.00 

4. อาชพี   
      ธุรกิจส่วนตัว 121 11.34 
      พนักงานเอกชน 21 1.97 
      ข้าราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 62 5.81 
      เกษตรกร 545 51.08 
      รับจ้าง 214 20.07 
      อ่ืนๆ 104 9.75 
                                     รวม 1,067 100.00 

5. ที่อยู่   
 เขต 1 352 32.98  
 เขต 2 363 34.02  
 เขต 3 206 19.30  
 เขต 4 155 14.52  

                         รวม 1,067   100.00  
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             จากตาราง  การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2560  รวม  26  อําเภอ  พบว่า  จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  1,067  เป็นหญิง 
623  คน   คิดเป็นร้อยละ  58.38   เป็นชาย  444  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.61  มีอายุอยู่ในช่วง  51 - 60  ปี  
มากที่สุด  332  คน  คิดเป็นร้อยละ 31.12  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  41- 50 ปี  251  คน  คิดเป็นร้อยละ  
23.52 ระดับการศึกษามากที่สุด ประถมศึกษา  490 คน คิดเป็นร้อยละ 45.92 รองลงมามัธยมศึกษา 407  คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.14 มีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด  545  คน  คิดเป็นร้อยละ 51.08  รองลงมา รับจ้าง 214  คน    
คิดเป็นร้อยละ 20.06  
 
ส่วนที่ 2  สภาพปญัหาในครัวเรือนและชุมชน 
  จากการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  
จํานวน  26  อําเภอ  ได้สํารวจระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนที่ประสบในรอบปีที่
ผ่านมา และสาํรวจโครงการที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนินการในระยะ  3  ปี  โดยแบ่งเขต
สํารวจออกเป็น  4  เขต ดังน้ี   

เขต 1  อําเภอเมืองขอนแก่น, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง,  อําเภอเขาสวนกวาง  
          และอําเภออุบลรัตน์   

           เขต 2 อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู และอําเภอภูผาม่าน,อําเภอชุมแพ, 
                    อําเภอหนองเรือ 

เขต  3  อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน, อําเภอมัญจาคีรี,อําเภอบ้านฝาง 
เขต 4  อําเภอพล, อําเภอหนองสองห้อง, อําเภอเปือยน้อย, อําเภอแวงน้อย, อําเภอแวงใหญ่, อําเภอชนบท 
          และอําเภอโคกโพธ์ิไชย 
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ภาพรวม  แผนภูมิแท่งแสดงสภาพปญัหาในครัวเรือนและชุมชนในจังหวัดขอนแกน่  ทั้ง 4 เขต  
                   
               จากการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่นทั้ง 26 อําเภอ     มีระดับความคิดเห็นกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิที่แสดง  พบว่า สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 4 
เขต  รวม 26  อําเภอ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาด้านหน้ีสิน  มีค่าเฉล่ีย  4.07   รองลงมาปัญหาด้านเส้นทาง
คมนาคม  มีค่าเฉล่ีย  3.54   ปัญหาด้านการว่างงาน  มีค่าเฉล่ีย 3.53  ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
เลี้ยงสัตว์และการเกษตร  มีค่าเฉล่ีย 3.44    ปัญหาด้านยาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  มีค่าเฉล่ีย 3.38   ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย   มีค่าเฉล่ีย  3.31   ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่นไม่มีที่ทิ้ง
ขยะ นํ้าเน่าเสีย ไม่มีระบบระบายนํ้า  มีค่าเฉลี่ย 3.17   ปัญหาด้านการศึกษาและขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  มี
ค่าเฉล่ีย  3.15  ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย  มีค่าเฉล่ีย 3.14  และปัญหาด้านนํ้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร  มีค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุด 3.09  
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       โครงการพฒันาทีต่้องการให้องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ดําเนนิการในระยะ 3 ปี ทั้ง 4 เขต 

 

          ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นดําเนินการพัฒนาในระยะ 3 ปี  ทัง้ 4 เขต  รวม 26 อําเภอ มดัีงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภูมิที่แสดง พบว่า   ประชากรในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 4  เขต  รวม  26  อําเภอ   

ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนินการในระยะ 3 ปี  โครงการที่ต้องการพัฒนามากที่สุด คือ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉล่ีย 4.06  รองลงมา โครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่ง  
มีค่าเฉลี่ย 3.97  โครงการด้านการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัย  มีค่าเฉลี่ย  3.92   โครงการอบรมด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ  มีค่าเฉล่ีย  3.91 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  มีค่าเฉลี่ย  3.90  โครงการ
พัฒนาการส่งเสริมด้านการศึกษา  มีค่าเฉล่ีย  3.87  โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและ     
ปศุสัตว์  และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.78    โครงการด้านการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉล่ีย 3.77   โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  มีค่าเฉล่ีย 3.76 
และโครงการรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉล่ีย  3.72  ตามลําดับ  
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ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 

    แผนภูมิแทง่แสดงสภาพปญัหาในครัวเรือนและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น เปน็รายเขต เขตที่ 1 – 4  มีดังนี ้
 
เขตที่  1  อําเภอเมืองขอนแก่น, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอน้ําพอง,  อําเภอเขาสวนกวาง 

และอําเภออุบลรตัน ์    
         ระดับความคิดเห็นกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนที่ประสบในรอบปีทีผ่่านมาผลการประเมิน 

มีดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิที่แสดง  พบว่า  สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในเขตพ้ืนที่ อําเภอกระนวน,  
 
 

 
จากแผนภูมิที่แสดง  พบว่า  สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น พ้ืนที่ เขต 1 

ประกอบด้วย อําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง,  อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภอ
อุบลรัตน์ ปัญหาที่พบมากท่ีสุด คือ  ปัญหาด้านหน้ีสิน  มีค่าเฉล่ีย  3.56  รองลงมาปัญหายาเสพติด อาชญากรรม
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีค่าเฉลี่ย 3.33  ปัญหาด้านการว่างงาน  มีค่าเฉลี่ย  3.22  ปัญหาด้าน
เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  มีค่าเฉลี่ย  3.18 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  มีค่าเฉลี่ย  3.12 ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น ไม่มีที่ทิ้งขยะน้ําเน่าเสีย ไม่มีระบบระบายน้ํา   มีค่าเฉลี่ย 3.12  ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย มีค่าเฉลี่ย 
3.07  ปัญหาด้านการศึกษาและขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  มีค่าเฉลี่ย  3.02  ปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตร มีค่าเฉลี่ย  2.98  ตามลําดับ  และปัญหานํ้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร          
มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  2.52   
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ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
โครงการพฒันาทีต่้องการใหอ้งค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ดําเนินการในระยะ 3 ป ีในพืน้ทีเ่ขต 1 
 

     ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นดําเนินการพัฒนาในระยะ 3 ปี  ในพ้ืนที่ เขต 1  มีดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    จากแผนภูมิแท่งที่แสดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย  อําเภอ
เมืองขอนแก่น, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง, อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภออุบลรัตน์  ต้องการให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนามากที่สุดคือ  โครงการด้านการป้องกันและควบคุมและรักษาสุขภาพ
อนามัย  มีค่าเฉล่ีย  3.56  รองลงมาโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีค่าเฉล่ีย  3.55    โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉลี่ย  3.52  โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีค่าเฉลี่ย  3.25  โครงการส่งเสริมด้านศึกษา  มีค่าเฉลี่ย 3.21  โครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  และโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง  มีค่าเฉลี่ย  
3.19 เท่ากัน  โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉล่ีย  3.13 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.11 โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและ    
ปศุสัตว์ มีค่าเฉล่ีย 3.07  ตามลําดับ   และโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค มีค่าเฉล่ีย            
น้อยที่สุด  3.05    
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ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
เขต 2  อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู , อําเภอภูผาม่าน, อําเภอชุมแพ 

 และอําเภอหนองเรือ 
ระดับความคิดเห็นกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนท่ีประสบในรอบปีที่ผ่านมาผลการ

ประเมิน มีดังน้ี 
 

 
 

จากแผนภูมิที่แสดง พบว่า สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เขต 2 
ประกอบด้วย  อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู , อําเภอภูผาม่าน, อําเภอชุมแพ 
และอําเภอหนองเรือ  ประสบปัญหามากที่สุด คือ ปัญหาหน้ีสิน  มีค่าเฉล่ีย  4.07  รองลงมาปัญหาการว่างงาน   มี
ค่าเฉล่ีย 3.73  ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย  มีค่าเฉล่ีย  3.69    ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค   มีค่าเฉลี่ย  
3.56   ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  มีค่าเฉลี่ย  3.45   ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย มีค่าเฉล่ีย  
3.38  ปัญหานํ้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร  มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  3.36  ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉล่ีย  3.34  ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น  ไม่มีที่ทิ้งขยะ นํ้าเน่าเสีย ไม่มีระบบ
ระบายนํ้า มีค่าเฉล่ีย 3.33  และปัญหาด้านการศึกษาและขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  มีค่าเฉล่ีย  3.22  ตามลําดับ   
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ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
    โครงการพฒันาทีต่้องการให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ดาํเนนิการในระยะ 3 ปีในพืน้ที่ เขต 2 

   ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นดําเนินการพัฒนาในระยะ 3 ปี  ในพ้ืนที่ เขต 2 มดัีงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิแท่งที่แสดง พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เขต 2 ประกอบด้วย อําเภอภูเวียง, 

อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู , อําเภอภูผาม่าน, อําเภอชุมแพ และอําเภอหนองเรือต้องการให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนามากที่สุดคือ  โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉล่ีย  4.04 รองลงมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง  มีค่าเฉล่ีย 3.88  โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตร  มีค่าเฉล่ีย 
3.86  โครงด้านการป้องกันควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ย 3.81 โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา มี
ค่าเฉล่ีย 3.80 โครงการส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉล่ีย  3.76  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกีฬาและ
นันทนาการ  มีค่าเฉล่ีย  3.74   โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉลี่ย  3.69  
โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์   มีค่าเฉล่ีย 3.68 โครงการด้านการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉล่ีย  3.65  ตามลําดับ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  3.49    
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ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

เขต 3 อําเภอบา้นแฮด, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน, อําเภอมัญจาคีรแีละ       
อําเภอบ้านฝาง 

          ระดับความคิดเห็นกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนที่ประสบในรอบปีที่ผ่านมา
ผลการประเมนิ มีดังน้ี 

 

 
 

              จากแผนภูมิที่แสดง  พบว่า สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เขต 3 
ประกอบด้วย อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน, อําเภอมัญจาคีรีและอําเภอบ้านฝาง  
ประสบปัญหามากที่สุด คือ ปัญหาด้านหน้ีสิน  มีค่าเฉลี่ย  3.71  รองลงมาปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่
สะดวก มีค่าเฉล่ีย  3.19  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  มีค่าเฉล่ีย 3.13  ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
เลี้ยงสัตว์และการเกษตร และปัญหาการว่างงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.03  ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นไม่มีที่ทิ้งขยะน้ํา
เน่าเสีย ไม่มีระบบระบายนํ้า และ ปัญหาด้านการศึกษาและขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2.72   
ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีค่าเฉล่ีย  2.71  และปัญหาป่าไม้ถูก
ทําลาย  มีค่าเฉล่ีย  2.38  และปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่การเกษตร  มีค่าเฉล่ีย  2.11  ตามลําดับ  
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    โครงการพฒันาทีต่้องการให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ดาํเนนิการในระยะ  3 ปี ในพืน้ที่เขต 3 
 

ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ดําเนินการพัฒนาในระยะ 3 ปี  ในพ้ืนที ่เขต 3 มีดังน้ี 
 

         
 
      จากแผนภูมิที่แสดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  เขต 3 ประกอบด้วย  อําเภอ
บ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่,อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน, อําเภอมัญจาคีรีและอําเภอบ้านฝาง  ต้องการให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนามากที่สุดคือ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ย  4.25   รองลงมาโครงการส่งเสริมด้านการศึกษา  มีค่าเฉล่ีย  4.18  
โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตร มีค่าเฉล่ีย  4.14  โครงการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง  มีค่าเฉล่ีย  4.09   โครงการด้านการป้องกัน ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย  มีค่าเฉล่ีย 4.05  
โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉลี่ย 4.00  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ  มีค่าเฉลี่ย  3.98  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเ ท่ียว  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  3.84  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉลี่ย  3.88  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ  มีค่าเฉล่ีย 3.83  และโครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ มีค่าเฉล่ียน้อย
สุด 3.79  ตามลําดับ  
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เขต  4  อําเภอพล , อําเภอหนองสองห้อง, อําเภอเปือยน้อย , อําเภอแวงน้อย , อําเภอแวงใหญ,่ 
อําเภอชนบทและอําเภอโคกโพธ์ิไชย 

            ระดับความคิดเห็นกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนที่ประสบในรอบปีทีผ่่าน
มาผลการประเมิน มีดังน้ี 

  

 
 
 จากแผนภูมิที่แสดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เขตที่ 4 ประกอบด้วย อําเภอพล, 

อําเภอหนองสองห้อง, อําเภอเปือยน้อย, อําเภอแวงน้อย, อําเภอแวงใหญ่, อําเภอชนบทและอําเภอโคกโพธ์ิไชย 
ประสบปัญหามากที่สุด คือปัญหาหน้ีสิน  มีค่าเฉล่ีย  4.94  รองลงมา ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย  มีค่าเฉล่ีย  3.41
ปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่การเกษตร มีค่าเฉล่ีย  4.36    ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  มีค่าเฉล่ีย  4.32   
ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค เลี้ยงสัตว์และเกษตร มีค่าเฉลี่ย  4.20    ปัญหายาเสพติด  
อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.14  ปัญหาการว่างงาน  มีค่าเฉล่ีย 4.12  ปัญหาด้าน
การศึกษา และขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  มีค่าเฉลี่ย  3.63  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  มีค่าเฉล่ีย  3.62  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น ไม่มีที่ทิ้งขยะ นํ้าเน่าเสีย ไม่มีระบบระบายนํ้า  มีค่าเฉล่ีย  3.50  และปัญหาอื่นๆ  ที่ประชาชน
ประสบ มีค่าเฉล่ีย 2.68  ตามลําดับ    
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     โครงการพฒันาทีต่อ้งการให้องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ดําเนนิการในระยะ 3 ปี ในพืน้ที่ เขต 4 

         ระดับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นดําเนินการพัฒนาในระยะ 3 ปี  ในพ้ืนที่ เขต 4 มดัีงน้ี 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จากแผนภูมิแท่งที่แสดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เขต 4 ประกอบด้วย      

อําเภอพล , อําเภอหนองสองห้อง, อําเภอเปือยน้อย , อําเภอแวงน้อย , อําเภอแวงใหญ่, อําเภอชนบทและอําเภอ
โคกโพธ์ิไชย  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนามากที่สุดคือ  โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง   มีค่าเฉล่ีย  4.58  รองลงมาโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีค่าเฉลี่ย  4.53    โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว์
และการเกษตร  มีค่าเฉล่ีย  4.38   โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ มีค่าเฉล่ีย  
4.26   โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ  มีค่าเฉล่ีย  4.17   โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉลี่ย  
4.10  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 4.08   โครงการด้านการป้องกัน ควบคุมและรักษาสุขภาพ
อนามัย มีค่าเฉลี่ย  4.06  โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา  และโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มี
ค่าเฉล่ียเท่ากัน  4.05  ตามลําดับ  
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สรปุปญัหาทีพ่บในแตล่ะเขต  เขต  1 – 4 ในพืน้ที่จังหวัดขอนแกน่  และโครงการทีต่้องการใหอ้งค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นดาํเนนิการในระยะเวลา 3 ป ี เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย ดังนี ้
 

เขตพืน้ที ่ ปญัหาทีพ่บ ต้องการพฒันา 
เขต 1  1. ปัญหาด้านหน้ีสิน 

2. ปัญหาด้านยาเสพติดอาชญากรรมและความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ปัญหาด้านการว่างงาน 
4. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
5.  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 

1. พัฒนาด้านการป้องกันควบคุมรักษา 
    สุขภาพอนามัย 
2. พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา     
    ยาเสพติด อาชญากรรม 
3. พัฒนาด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพ 
4. พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 
5. พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา 
 

เขต 2 1. ปัญหาด้านหน้ีสิน 
2. ปัญหาด้านการว่างงาน 
3. ปัญหาด้านป่าไม้ถูกทําลาย 

 4. ปัญหาด้านขาดแคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-  
     บริโภค  เลี้ยงสัตว์และการเกษตร 
 5. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
 

1. พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา 
2. พัฒนาด้านแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
    เลี้ยงสัตว์และการเกษตร 
3. พัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
4. พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 
5. พัฒนาด้านการป้องกันควบคุมรักษา 
   สุขภาพอนามัย 
 

เขต 3 1. ปัญหาด้านหน้ีสิน 
2. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
3. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
4. ปัญหาด้านขาดแคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-  

     บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตร 
5. ปัญหาด้านการว่างงาน 
 

1. พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา     
     ยาเสพติด อาชญากรรม 
2. พัฒนาด้านการศึกษา 
3. พัฒนาด้านแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
    เลี้ยงสัตว์และการเกษตร 
4.พัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่ง   
5. พัฒนาด้านการป้องกันควบคุมรักษา 
   สุขภาพอนามัย 
 

เขต 4 1. ปัญหาด้านหน้ีสิน 
2. ปัญหาด้านป่าไม้ถูกทําลาย 
3. ปัญหาด้านนํ้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร 
4. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
5. ปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
    เลี้ยงสัตว์และการเกษตร 
 

1. พัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
2. พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา     
    ยาเสพติด อาชญากรรม 
3. พัฒนาด้านแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  
    เลี้ยงสัตว์และการเกษตร 
4. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร 
    และปศสุัตว์ 
5. พัฒนาด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพ 
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สรปุภาพรวมสภาพปญัหาทีป่ระชาชนประสบในเขตพืน้ที่จังหวัดขอนแก่น  
 

ปญัหา 
ค่าเฉลี่ย 

(x) 
ค่า 

Std. 
แปรผล 

1. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 3.54 1.093 
มาก       
(2) 

2. ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว์ และเกษตร 3.44 1.136 
ปานกลาง

(4) 

3. ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย 3.14 1.128 ปานกลาง 

4. ปัญหาการว่างงาน 3.53 1.087 
มาก       
(3) 

5. ปัญหาน้ําทว่มพ้ืนที่การเกษตร 3.09 1.253 ปานกลาง 

6. ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3.38 1.188 
ปานกลาง

(5) 

7.ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ไมม่ีที่ทิ้งขยะ นํ้าเน่าเสีย ไม่มีระบบระบายนํ้า 3.17 1.217 ปานกลาง 

8. ปัญหาด้านการศึกษา และขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3.15 1.139 ปานกลาง 

9. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 3.31 1.152 ปานกลาง 

10. ปัญหาหน้ีสิน 4.07 1.161 
มาก       
(1) 

รวมเฉลี่ย 3.38 1.155 ปานกลาง 
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สรปุภาพรวมความต้องการพฒันาของประชาชนในเขตพืน้ที่จังหวัดขอนแก่น ในระยะเวลา 3 ป ี  

 

โครงการพฒันา 
ค่าเฉลี่ย 

(x) 
ค่า 

Std. 
แปรผล 

1.โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 3.97 1.105 
มาก       
(2) 

2. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว์ และ
เกษตร 

3.9 0.996 
มาก       
(5) 

3. โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.72 1.048 มาก 

4. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 3.91 1.004 
มาก       
(4) 

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

4.06 1.016 
มาก       
(1) 

6. โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 3.77 0.951 มาก 

7.โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา 3.87 0.963 มาก 

8. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 3.76 1.049 มาก 

9.โครงการด้านการป้องกัน ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย 3.92 0.99 
มาก       
(3) 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 3.78 1.021 มาก 

11. โครงการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 3.78 1006 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.86 1.014 มาก 
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บทที่  5 
 

สรปุผลการประเมิน   
 

     การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ. 2560  จํานวน  26  อําเภอ   ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –  กรกฎาคม  2560  องคก์ารบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลฯ ตามหัวข้อดังน้ี 

1.  วัตถุประสงค์ 
2.  สรุปผล 
3.  ข้อเสนอแนะ   

วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 
1. เพ่ือทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
2. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

สรปุผลการประเมิน 
สถานภาพทัว่ไปของประชากร 

             การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
รวม  26  อําเภอ  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน  1,067  เป็นหญิง 623  คน  คิดเป็นร้อยละ  
58.38   เป็นชาย  444  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.61  มีอายุอยู่ในช่วง  51 - 60  ปี  มากที่สุด  332  คน  คิด
เป็นร้อยละ 31.12  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  41- 50 ปี  251  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.52 ระดับการศึกษามาก
ที่สุด ประถมศึกษา  490 คน คิดเป็นร้อยละ 45.92 รองลงมามัธยมศึกษา 407  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.14 มี
อาชีพเกษตรกรมากที่สุด  545  คน  คิดเป็นร้อยละ 51.08  รองลงมา รับจ้าง 214  คน  คิดเป็นร้อยละ 20.06  
 

1. ระดบัสภาพปญัหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชน อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉล่ีย( x ) 3.38   
โดยเรียงลําดับสภาพของปัญหาจากมากไปหาน้อย 5  ลําดับดังน้ี 

-  ปัญหาด้านหน้ีสิน                               มีค่าเฉล่ีย ( x  )  4.07   
-  ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งไม่สะดวก        มีค่าเฉลีย่ ( x  )  3.54  
-  ปัญหาด้านการว่างงาน                             มีค่าเฉลี่ย ( x  )   3.53 
-  ปัญหาด้านขาดแคลนแหล่งนํ้าอุปโภค-บริโภค  มีค่าเฉล่ีย ( x  )   3.44 
-   ปัญหาด้านยาเสพติด อาชญากรรมฯ            มีค่าเฉลีย่ ( x  )   3.38 

2. ระดบัโครงการทีต่อ้งการให้องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ดาํเนนิการในระยะเวลา 3  ป ี       
มีความต้องการอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย( x  ) 3.86 โดยเรียงลําดับโครงการที่ต้องการดําเนินการ จากมากไปหา
น้อย 5  ลําดับดังน้ี 

-  โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     มีค่าเฉล่ีย( x  ) 4.06     
-  โครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่ง         มีค่าเฉล่ีย( x  ) 3.97 
-  โครงการด้านการป้องกัน ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย   มีค่าเฉลีย่( x  ) 3.92 
-  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ                               มีค่าเฉล่ีย( x  ) 3.91 
-  โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค      มีค่าเฉล่ีย( x  )  3.90 
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ผลการวิเคราะห์การตดิตามประเมินผลในภาพรวม มีดังนี ้
 

                 จากการติดตามและประเมินผลการสํารวจสภาพปัญหาที่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นประสบ 
พบว่า โดยภาพรวมประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประสบปัญหามากที่สุดเป็นอันดับหน่ึง คือ ปัญหาด้าน
หน้ีสิน เกือบทุกครัวเรือนของจังหวัดขอนแก่นที่เจอกับสภาวะเป็นหน้ีสิน ทั้งในระบบและนอกระบบ อาจสืบ
เน่ืองมาจากจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหน่ึงในภาคอีสาน ที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานาปลูกข้าว 
ทําสวนทําไร่ โดยการกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายด้านอุปโภค – บริโภค  นําเงินไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพทําการเกษตร ขาด
แคลนแหล่งนํ้าเพ่ือทําการเกษตรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ผลผลิตไม่ได้ตามท่ีต้ังไว้ขาดทุนสะสม   ปัญหาเรื่องนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค นํ้าเป็นปัจจัยหลัก เป็นหัวใจด้านการเกษตร เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นมี
อาชีพหลักคือปลูกข้าว นอกจากน้ัน ประชาชนยังทําสวน ทําไร่ ปลูกอ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด รวมทั้งปลูก
ยางพารา ชาวบ้านต่างประสบกับปัญหาการขาดแคลนนํ้าในการทําเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน จนถึง
ปัจจุบัน ช่วงฤดูฝน ๆ ตกหนักบางพ้ืนที่มีลักษณะไม่แน่นอนในแต่ละปี และมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น  ปัญหาการ
ขาดแคลนนํ้าในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  การปลูกข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ผลผลิต
ลดลง ทําให้ขาดทุน รายได้ลด ต้องรับมือกับปัญหาหน้ีสินตามมา รายได้ในครัวเรือนลดลงหน้ีสินเพ่ิมความยากจน
ตามมา  ต้นทุนค่าครองชีพของคนในชุมชนสูงขึ้น     ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสูง  มีการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรเป็นชุมชน เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม  คนรุ่นใหม่ทําการเกษตรน้อยลง คนไม่ทํางาน เกิดการ
ว่างงานขึ้น นํามาซึ่งเกิดปัญหาการมั่วสุม เสพยาเสพติด ก่อเกิดอาชญากรรมมากข้ึน ซึ่งนํามาซึ่งปัญหาของชุมชน 
และขยายไปในระดับประเทศท่ีมากขึ้น การดําเนินชีวิตในครัวเรือนของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนไปกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากคนในพื้นที่การเกษตรเข้าไปทํางานในตัวเมืองจากภาค
การเกษตรเป็นไปทํางานภาคอุตสาหกรรม ทํางานค่าแรงไม่พอเลี้ยงชีพค่าครองชีพของคนในชุมชนสูงขึ้น 
    จากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จะได้นําความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ มาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น 
    2. ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นที่ ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดขอนแก่น 
ดําเนินการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเน่ือง  คือ  พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน เป็นอันดับแรก ทั้งน้ี  
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ประชาชนประสบในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น อาจเป็นเพราะว่าประชาชนมีความเครียดจาก
ผลผลิตด้านการเกษตรตกตํ่า รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทําให้มีหน้ีสินเกิดขึ้นในครัวเรือน เกิดจากสภาวะด้านเศรษฐกิจ
ตกตํ่าค่าครองชีพสูง พืชผลทางการเกษตรตกตํ่า  และยังสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ประชาชนได้ประสบ จึง
จําเป็นต้องมีพัฒนาด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน บุคคลทั่วไป  มีรายได้เสริมหลังจากการเก็บเก่ียว
พืชผลทางเกษตร เพ่ือให้เกิดอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  เป็นการลดปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร ได้อีกทางหน่ึง  และทํา
ให้เกิดการรวมกลุ่มกันทําให้เป็นชุมชนเข็มแข็งขึ้น  และร่วมกันพัฒนาปลุกจิตสํานึกให้กับเยาวชน ประชาชน บุคคล
ทั่วไป ร่วมกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการร่วมกัน กับทุกส่วนราชการ เพ่ือ
ความเข้มแข็งของชุมชนและให้เห็นเป็นรูปธรรม ธรรมชาติ ความอุดมสมบรูณ์จะกลับคืนมาอีกคร้ังหน่ึง 
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ต้ังงบประมาณตามความต้องการของประชาชนท่ีได้จากการ
สํารวจฯ  นํามาประกอบการวางแผน  ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นมีความต้องการ แก้ไขปัญหาเรื่องหน้ีสิน
ในครัวเรือน อันดับแรก  จัดหาแหล่งนํ้าไว้อุปโภค-บริโภค และแก้ไขปัญหาด้านเส้นทางคมนาคม  ได้นําข้อเสนอ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนงาน/โครงการ และนํามาจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี     
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ซึ่งในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต้ังงบประมาณเพ่ือจัดทําเป็นโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ ทุกอําเภอในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  และจัดหาแหล่งนํ้า
ให้กับเกษตรกร เช่นขุดลอกลําห้วย  ขุดลอกหน้าฝาย ขุดขยายหนอง คลอง บึง และขุดสระนํ้าในไร่นาให้กับ
เกษตรกร เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
     การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้นําข้อเสนอแนะของ
ประชาชนเพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาฯ  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น  ตามข้อเสนอแนะจึงได้นํามาจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ประกอบด้วยโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางฯ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่อสร้างถนนหินคลุก  ก่อสร้างถนนลูกรัง และยังได้ต้ัง
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลายสายฯลฯ ขึ้นอยู่กับความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือรณรงค์แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ กับเยาวชน ผู้นําชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยเอาเยาวชนมาฝึกเป็นอาสาสมัครร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ ดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านหรือชุมชน หรือเรียกว่า อาสาสมัครตํารวจบ้าน( อสตร.) ทําให้ลดปัญหา
ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนลง  
             จากผลการสํารวจความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นในระยะ 3 ปี   องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้นําความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ  มาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนหาทางแก้ไข เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขต
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

     ข้อเสนอแนะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  นอกเหนือจากประเด็นคําถามที่กําหนด  
ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านส่งเสริมอาชีพ เพ่ือทําเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน โครงการ
พัฒนาอาชีพซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นส่งเสริมอาชีพอย่าง
ต่อเน่ืองและหลากหลายอาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และยังได้เสนอโครงการอ่ืนๆ 
 เช่น โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตร, จัดทําระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรด้วยพลังแสงอาทิตย์ อําเภอบ้านไผ่, 
พัฒนาแหล่งนํ้าอ่างเก็บนํ้า ขุดลอกห้วยนํ้าไหล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อน หรือออกกําลังกาย, 
จัดหาสถานที่ทิ้งขยะให้กับประชาชน, โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ้าให้เกษตรกร อําเภอมัญจาคีรี ,โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอําเภอภูเวียง,โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับชาวบ้าน
ประสบภัยแล้ง,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังนํ้าท่วม, โครงการพัฒนาก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ประจําหมู่บ้าน 
อําเภอ ให้เป็นที่รู้จักโครงการก่อสร้างถนนบ้านหนองร้านหญ้า-บ้านหนองนางขวัญ ไปวัดพระเจ้าใหญ่ อําเภอ
บ้านไผ่, โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกองแก้ว ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอชนบท, พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านงูจงอาง ต.โคกสง่า อําเภอนํ้าพอง โดยการก่อสร้างศาลากลางนํ้าทําสะพานเช่ือม ทําเป็น
สถานที่พักผ่อนเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว, โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้าในเขตอําเภอโคกโพธ์ิไชย ให้ครบทุกหมู่บ้าน
ที่ติดแม่นํ้าชีเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม,  โครงการแก้ไขปัญหาขยะเน่าเสีย นํ้าขัง ไม่มีทางระบายนํ้าอําเภอเมือง
ขอนแก่น และจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงวัยและผู้มีรายได้น้อยในชุมชนด้วย จะได้ทําเป็นอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้ ชุมชนในเขตตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช้ 
         ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการสํารวจเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนา จากประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการแก้ไข 
ปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  โดยนําข้อมูลไปจัดต้ังงบประมาณ  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
เห็นควรแจ้งประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งตัวแทนของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแต่ละเขต   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) เพ่ือนําข้อมูลที่ได้
ไปพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดําเนินการในคร้ังต่อไป 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน 
เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์  การวางแนวทางแก้ไขปัญหา   การปฏิบัติงานเพ่ือนําไปแก้ไขปัญหา  อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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7.  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจนัทร์            รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
8.  นายประสทิธ์ิ  อุดมธนะธีระ                  รองปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

 1. นายอดุลย์   คามดิษฐ์         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุชา  ต้ังวานิชกพงษ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
 3. นายสมาส  นามพิกุล          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 

4. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น            กรรมการ 
      5. นายธนโชติ  กองอนันตระกูล   ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น            กรรมการ 
         6. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ                     กรรมการ 

7. โยธาธิการและผังเมือง  หัวหน้าส่วนราชการ                     กรรมการ 
         8. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
        9. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์               ผูท้รงคุณวุฒิ           กรรมการ 

10. นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    กรรมการ 
11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ    กรรมการ/เลขานุการฯ 
 

คณะทาํงาน 
 

1. นายประเสริฐ  ชมนาวัง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น               คณะทํางาน 
           2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา       นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ       คณะทํางาน 
           3. นายอภิเดช  สุระมณี            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ    คณะทํางาน 
 4. นายพงศ์พีระ  ศรีบุญเรือง      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน              คณะทํางาน 
       5. นางรุ่งฤทัย   ดํารงชัย           ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์     คณะทํางาน 
 6. นางสาวพัชรา  โตเจริญทรัพย์   พนักงานจ้างเหมา                                 คณะทํางาน 

 




