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คํานาํ 

เอกสารเล่มน้ี  เป็นเอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสํารวจความ
คิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง รวมทั้งการจัดทําการบริการสาธารณะ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  13  สิงหาคม  2546 ข้อ 2(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาศักยภาพในระดับพ้ืนที่ โดย
เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการพัฒนาร่วมกันระดม
ความคิดเห็น จนเป็นมติร่วมกันในการรวมพลังขับเคลื่อนเพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสัมฤทธ์ิผลที่
มุ่งหวังไว้ เช่นด้านการพัฒนาคน ต้องการให้คนเป็นคนดี มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สังคมสันติสุข ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการให้จังหวัดขอนแก่นมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างย้ังยืน ด้านเศรษฐกิจ ต้องการเพ่ิมผลผลิต ด้านสินค้า
และการบริการ ฯลฯ เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่สําคัญต่อการดําเนิน
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  ดังน้ัน  ผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว เพ่ือให้
มีข้อมูลความต้องการของประชาชนในการพัฒนาและรับทราบสภาพปัญหาของประชาชน  จึงได้สํารวจ
ความคิดเห็นของประชาคม ผู้นําชุมชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างย้ังยืนตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผลแผนงาน/โครงการ 
กองแผนและงบประมาณ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 26 อําเภอ  ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน  2561  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการสํารวจ คือทราบปัญหาและความต้องการของประชาคมในพ้ืนที่ของจังหวัดขอนแก่น 
นํามาประกอบการวางแผน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยให้ประชาคมในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมแสดง
ความคิดห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการแก้ไข ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลฯ ดังน้ี 
 

สรปุผลการประเมิน 
 (1) สถานภาพทัว่ไปของผู้ใหข้้อมูล 
 พบว่า  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   
รวม 26 อําเภอ  โดยแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน  1,877  เป็นชาย  938 คน  
คิดเป็นร้อยละ 49.97  เป็นหญิง  939 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.03  มีอายุอยู่ในช่วง  51 - 60 ปี  มาก
ที่สุด  828 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.11  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  41- 50 ปี  507 คน  คิดเป็นร้อยละ 
27.01  ระดับการศึกษามากที่สุด  มัธยมปลาย/เทียบเท่า 686 คน คิดเป็นร้อยละ 36.55  รองลงมา
ประถมศึกษา 449 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.92  มีอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไปมากที่สุด  1,059 คน  
คิดเป็นร้อยละ 56.42  รองลงมาข้าราชการ  326 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.37 ท่านที่เคยเข้าร่วม
โครงการฯ  978  คน คิดเป็นร้อยละ 52.10  ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ  899  คน  คิดเป็นร้อยละ 47.90 
ท่านที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 1,649 คน คิดเป็นร้อยละ 87.85 ท่านที่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
228 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.15  
 (2) ความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   
รวม 26 อําเภอ 
  สรุปได้ว่า จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า 
ประชาคม หรือผู้นําชุมชน เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการเสนอความคิดเห็น ความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงการร่วมประชุม
วางแผน ลงมติ หาข้อสรุปในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดเรียงความสําคัญความเดือดร้อนที่
ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอ
โครงการ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชน ซึ่ง
มีปัจจัยที่เก่ียวของทั้งสถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพ 
 การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาท้องถิ่น ถิ่นของตนเองในทุกขั้นตอน        
ทั้งในการแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการริเริ่ม ร่วมกําหนดนโยบาย วางแผน 
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐในทุกระดับ ร่วมติดตามและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ         
อันมีผลกระทบที่ประชาชน ชุมชนในทุกรูปแบบ การเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน และอย่างเต็มที่       
ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท การมีส่วนร่วมจะเป็น    
เครื่องประกันว่าสิ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องการที่สุดน้ัน จะได้รับการตอบสนอง และทําให้มีความเป็นไปได้    
มากขึ้นว่าสิ่งน้ันจะตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์ 
เท่าเทียมกัน  
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 การสํารวจความคิดเห็นเป็นวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ    
การค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่นจะทําให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่น     
ของตนเองเป็นอย่างดีย่อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่สามารถแก้ไขได้ตรงจุด และเห็นความต้องการของคน 
ในชุมชน ซึ่งจะทําให้ชุมชนมีการพัฒนา ขยายเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทําให้
ชุมชนมีความสามัคคี สร้างโอกาสให้กับชุมชนในการพัฒนาและสามารถต่อรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 
 ทั้ ง น้ีสรุปได้ ว่า   การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเกิดจากความต้องการของคนในชุมชน                     
ผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ร่วมเสนอโครงการ                 
ร่วมวางแผน ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับ
ประชาชน คนในชุมชน ถ้าคนในชุมชนมีความสามัคคี มีความเข้มแข็งจะทําให้ชุมชนน้ันพัฒนาสู่ชุมชนท่ี
เข้มแข็งในอนาคต ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น รวม 26 อําเภอ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  = 3.89 ) หรือคิดเป็นร้อยละ 77.80  
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการติดตามฯ มีดังน้ี 
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

1.1 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยังเป็น
หน่วยงานหลักในการดูและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 26 อําเภอ ทําให้ดูแลให้ความช่วยเหลือไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในพ้ืนที่เข้ามาดูแลร่วมกัน 

1.2 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีสว่น
ร่วมในการจัดสรรงบประมาณลงในพ้ืนที่แต่ละอําเภอ เช่น เข้าไปดําเนินการเอง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ส่งเสริมอาชีพ และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ โครงการที่ไม่เกินศกัยภาพหน่วยงานในพ้ืนที่ควร
ดําเนินการเอง 

1.3 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทํา
แผนฯ และบรรจุโครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น และสําคัญนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือรอให้การสนับสนุนงบประมาณคร้ังต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลครั้งต่อไป 
2.1 ควรติดตามและประเมินผลเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้

ความรู้เก่ียวกับการเสนอโครงการ การจัดทําแผน การประสานแผนฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงต้องกับ
ความต้องการประชาชน 

2.2 ควรติดตามและประเมินผลโครงการที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการไปจนถึงขั้นตอน
ดําเนินการ เพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลนําไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในสิ่งที่บกพร่องต่อไป 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
 
การพัฒนาประเทศในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา  รัฐบาลมีหน้าที่  

ต้องพัฒนาให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า โดยการบริหารงานจะต้องแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  รวมท้ังต้องสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  พุทธศักราช  2560 - 2564  ซึ่งให้มีความสําคัญในการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนและทุกระดับในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลเป็นธรรม มั่นคงและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 ได้แก่  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข็มแข็งของภาคประชาชนให้มีการกระจายรายได้อย่าง  
เป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านขนส่ง โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวและรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการทํางาน
ร่วมกัน  ส่งเสริมให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ
ประเทศให้เกิดความเป็นธรรม  ความโปร่งใสในการพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็งและครือข่าย       
การทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน  เพ่ือติดตามตรวจสอบการใช้อํานาจของภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน
เพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองโดยพัฒนาศักยภาพและการกระจายอํานาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาทสามารถ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ  ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่  และสามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง     
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีขนาดใหญ่  ซึ่งมีพ้ืนที่
ครอบคลุมทั้งจังหวัด  มีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนพัฒนาและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 มาตรา 17  ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ในการส่งเสริมการ   
มีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นการมี     
ส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2561 ขึ้น 
   
2. วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล  

1.  เพ่ือทราบความต้องการของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2.  เพ่ือให้ประชาคมในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง 
3.  เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น 
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3. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
 1. ได้ทราบผลการดําเนินงาน ความต้องการของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น ว่าต้องการจะ
พัฒนาสิ่งใด   
 2. นําผลจากการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูล
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ให้ส่วนราชการ  ภาคเอกชน  บุคคลทั่วไปได้ทราบ 

4. ขอบเขตการตดิตามและประเมินผล 
 1. ประชากร คือ ประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   
 2. ขอบเขตพ้ืนที่ คือ ประชาคม ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  รวม  26  อําเภอ 
 3. ในเชิงระยะเวลา คือ ทําการสํารวจความคิดเห็นการมีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาคม 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2561   ต้ังแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน  2561   
 
5. วิธีการตดิตามและประเมินผล 

1.  ใช้ระเบียบการติดตาม ด้วยวิธีเชิงปริมาณ โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความต้องการและปัญหา
ของประชาคมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในการประเมิน 
 2.  ระเบียบสถิติที่ใช้ในการประเมิน ใช้เกณฑ์ความถี่ของคะแนน และจํานวนร้อยละในการ
เปรียบเทียบ โดยใช้โปรแกรมประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
6. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. ประชากร  หมายถึง  ประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น     
รวม  26  อําเภอ 
 2. องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตําบล 
เทศบาล  กรุงเทพมหานคร และการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษาน้ี  หมายถึง  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 3. ความพงึพอใจ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  ตามทัศนคติ   ความคิดเห็น  ความรู้สึกนึกคิด
ของประชากรที่ได้จากแบบสอบถามท่ีทําการประเมินผลน้ี  

4. การพฒันา หมายถึง  มคีวามเจริญ มีการเติบโต ความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง มีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
 5.  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  การมสี่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ต้ังแต่การเสนอโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ  การแสดงความคิดเห็น, 
การติดตาม และประเมินผล 
 6. ความคดิเหน็  หมายถึง ความรู้สึก  นึกคดิ ที่แสดงออกมาในรูปแบบของปัญหาความต้องการ
และอ่ืนๆ    

7. ปญัหา หมายถึง สภาพทีเ่ป็นจริงที่มีผลกระทบ เป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของประชาคม
ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   

8. ความต้องการ  หมายถึง  สิ่งที่อยากได้ อยากพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   
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บทที่  2 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น ในยุคของการเปล่ียนแปลงจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
โดยเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่อยู่ในหลายๆ มาตรา จําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน จากเดิมที่ผู้มีอํานาจจะโดยการแต่งต้ังหรือได้รับฉันทานุมัติจากประชาชน
ให้ไปทําการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือในองค์กรต่างๆ การพัฒนาท้องถิ่น หรือ
พัฒนาประเทศ จึงจําเป็นจะต้องเข้าใจหลักของการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน 

1. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
2. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
3. แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4. แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
5. กรอบแนวคิดในการติดตามฯ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ,สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ 
และทบวงมหาวิทยาลัย (2546,หน้า 114) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชน
สามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์จากบริการ รวมทั้งมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น นอกจากน้ียังได้ให้
ความหมายของ การมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดม
ทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งรับผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลังอํานาจของ
พลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการ และ โครงสร้างที่
ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา 

การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน มีบทบาทหลักโดยการ
กระจายอํานาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอํานาจในการพัฒนาให้แก่
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคต ของตนเอง 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527,หน้า 183) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
หมายถึง การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของ บุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการ
เก่ียวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทําการให้บรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่มน้ัน กับทั้งทําให้เกิดความส่วน
ร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย  
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นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546,หน้า 4) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
คือ การท่ีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้า ร่วม การตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วม
ด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้า
ร่วมด้วยอย่างแท้จริงย่ิงขึ้นและ การเข้าร่วมน้ันต้องเร่ิมต้ังแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532,หน้า 350) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม ของประชาชน
ในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วมหรือเข้ามีส่วนเก่ียวข้อง
ในการดําเนินงานพัฒนาชนบทข้ันตอนใด้ขัน้ตอน หน่ึงหรือทุกขั้นตอนแล้วแต่เหตุการณ์จะเอ้ืออํานวย 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531,หน้า 10) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเข้า
ร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุก ขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนา
ชนบท โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมี ส่วนร่วมในอํานาจ การตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้า
ร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ ผู้มีส่วนได้เสียต้องการท่ีสุดน้ัน จักได้รับการตอบสนองและทําให้มีความ
เป็นไปได้มากขึ้นว่าสิ่งที่ทําไปน้ันจะตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วม ทุกคนจะ
ได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน 
 
2. แนวความคดิเกี่ยวกบัการพฒันา (Concept of Development) 

การพัฒนาประเทศน้ันจะต้องมีกรอบแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทางในการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาที่
สําคัญม ี3 ทฤษฎี (ปกรณ์ ปรียากร. ม.ป.ป. : 25-50) คอื ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization 
Theory)ทฤษฎีพ่ึงพา (Dependency Theory) ทฤษฎีความจําเป็นพ้ืนฐาน (Basic Needs Theory) 

 

1. ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) 
ทฤษฎีน้ีอาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก (Neo-Classic Theory) และทฤษฎีสงัคมศาสตร์

ของอเมริกันมาประยุกต์เป็นกรอบการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งจุดเน้นของแนวคิดทฤษฎีน้ี คอื การที่จะพัฒนา
ประเทศให้ทันสมัยน้ันต้องมีการดําเนินไปในทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมอืง ความรู้สึกนึกคิด 
และความรู้ของคนในสังคมจะขาดด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้ เพราะแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันตลอดจนส่งผล
ซึ่งกันและกัน 

ทฤษฎีภาวะทันสมัย เน้นในเรื่องต่อไปน้ีคือ 
1. เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยอุตสาหกรรมเป็นตัวนําในการ

พัฒนา 
2. เน้นบทบาทของรัฐในการวางแผนจากส่วนกลาง (Top–down Planning) 
3. เน้นพัฒนาสังคมเมือง (Urbanization) โดยสร้างสังคมเมืองให้ทันสมัย 
4. เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั ทั้งน้ีเพราะทฤษฎีน้ีเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม 
5. เน้นการใช้ทุนเข้มข้นจากภายนอกประเทศ 
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2.  ทฤษฎีพ่ึงพา (Dependency Theory) 
 ทฤษฎีน้ีเกิดจากปัญหาความด้อยพัฒนาในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา โดย เป็นการศึกษาถึงปัญหา
รากเหง้าของความด้อยพัฒนาในประเทศโลกที่สาม โดยมีขอบข่ายที่ ครอบคลุมถึงการพัฒนาแบบพ่ึงพา 
(Self–dependency) ชาตินิยม (Nationalism) โครงสร้างนิยม (Structuralism) และพัฒนานิยม 
(Develop mentalism) แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดที่ต่อต้าน ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) ซึ่งนักพัฒนา
ของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่มีความเจริญ แล้วต่างก็พยายามหาความหลุดพ้นจากสภาพความ
ด้อยพัฒนา โดยการปรับปรุงโครงสร้างความ สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศที่พัฒนาและ
ประเทศที่ด้อยพัฒนา การปรับปรุง ความสัมพันธ์ทางการผลิตเพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ
ของเศรษฐกิจและสังคม ใหม่ Frank,Cardose,Doossantos ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีพ่ึงพาเอาไว้ดังน้ี คือ 

1. ถ้าพัฒนาตามทฤษฎีภาวะทันสมัย ประเทศตะวันตกที่เจริญจะเป็นศูนย์กลางทุกอย่าง 
ในขณะที่ประเทศด้อยพัฒนาจะเป็นบริวาร หรือต้องพ่ึงพาภายนอกอยู่ตลอดเวลา  

2. ควรมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมเสียใหม่ เพ่ือที่จะนําไปสู่การ
กระจายผลของการพัฒนาอย่างเป็นธรรม 

3. กระบวนการที่สามารถกระทําได้คือ การลดการพ่ึงพาจากภายนอกลง และการที่
ประเทศพยายามเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองให้มากขึ้น 

ทฤษฎีพ่ึงพาน้ีนักวิชาการมิได้เสนอแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

3.  ทฤษฎีความจําเป็นพ้ืนฐาน (Basic Needs Theory) 
เกิดจากแนวคิดของนักวิชาการกลุ่ม องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ (ILO=International 

Labour Organization) และนักเศรษฐศาสตร์ เช่น ดัดเลย์ เซียร์,(DuleySeer) พอล สทรีทเท็น               
(Pual Streete ), กุนนาร์ ไมด์ดัล (Gunnar Myrdal) ซึ่งเรียกร้องให้มีการดําเนินการวิเคราะห์เพ่ือกําหนด
เง่ือนไขทางสังคมและการจัดเตรียมสถาบันต่างๆก่อนการพัฒนา ตามทฤษฎีน้ีแนวทางการพัฒนา มาจาก
กรอบความคิดในการวางแผนจากส่วนกลาง ไปสู่การวางแผนจากระดับล่าง (bottom–up planning)   
ตามความต้องการความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานของประเทศจุดเน้นสําคัญของทฤษฎีความจําเป็นพ้ืนฐาน  คือ  

1.  เน้นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการที่จําเป็นพ้ืนฐานของประชาชน 
2.  เน้นการกระจายอํานาจ (Decentralization) และความเจริญไปยังพ้ืนที่เป้าหมายอย่างทั่วถึง 
3.  ให้ความสาํคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และพ้ืนที่ชนบทมาก 
4.  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) 
5.  เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประเทศ 
6.  เน้นการพัฒนาทุก ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กันแบบบูรณาการ (Integration) ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.  สนับสนุนการใช้แรงงาน และทุนภายในประเทศ (Labour & Capital) 
8.  เน้นการมสี่วนร่วม (Participation) ของประชาชนในชุมชน 
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3. แนวคดิเกีย่วกบัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 ประวัตแิละความเปน็มาขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังขึ้นเป็น   
ครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ เทศบาล พุทธศักราช 2476 พระราชบัญญัติน้ีมี 2 ส่วน คือ ส่วน
ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องเทศบาล และส่วนที่ 2 ว่าด้วยเร่ืองสภาจังหวัด การจัดต้ังสภาจังหวัดในคร้ังแรกน้ี ได้
กําหนดให้ประชาชนเลือกต้ังผู้แทนของตน เข้ามาเป็นสมาชิกโดยให้สมาชิกสภาจังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาปี พ.ศ.2481 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.2481 เพ่ือแยก
กฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัดโดยเฉพาะโดยแยกออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476
ต่อมาในปี พ.ศ.2498 จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายข้ึนมาใหม่ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ทําหน้าที่เป็นฝ่าย
บริหาร และกําหนดให้สภาจังหวัดซึ่งประชาชนเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดเข้ามา ปฏิบัติหน้าที่ในสภา
จังหวัดเป็นสภานิติบัญญัติ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร และนอกจากน้ันยังมีอํานาจ
หน้าที่สอบถามการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดด้วยบทบาทหน้าที่ที่สําคัญ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคือการพัฒนาท้องถิ่น ต่อมา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุง 
บทบาท อํานาจหน้าที่และโครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้น ใหม่คือพระราช 
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และในปี พ.ศ.2542 ก็มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกคร้ังจนถึงปัจจุบัน 

 
 โครงสร้างขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

 โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังน้ีคือ  

1. ฝ่ายนิติบัญญัติ มาจากการเลือกต้ังในท้องถิ่น เรียกว่า “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด” จากทุกอําเภอรวมกันทําหน้าที่ในสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือการออกข้อบัญญัติ
งบประมาณ การกําหนดนโยบาย การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ให้เป็นไปตามมติของสภา สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีได้มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ปีสุดท้ายที่มีการเลือกต้ัง คือ ในจังหวัดที่มีราษฎรไม่เกิน   
ห้าแสนคน มีได้ 24 คน มีราษฎรต้ังแต่ห้าแสนคนไม่เกินหน่ึงล้านคน มีได้ 30 คน มีราษฎรต้ังแต่หน่ึงล้าน
คน ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน มีได้ 36 คนมีราษฎรต้ังแต่หน่ึงล้านห้าแสนคนไม่เกินสองล้านคน มีได้    
42 คน และมีราษฎรต้ังแต่สองล้านคนขึ้นไป มีได้ 48 คน ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 9 โดยจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี  
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2. ฝ่ายบริหาร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบันมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2546 (เดิมมาจากการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกัน) และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ขึ้นเป็นคณะผู้บริหารสําหรับจํานวนที่จะแต่งต้ังได้น้ันให้ถือจํานวนสมาชิกสภา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเกณฑ์ คือ จังหวัดใดที่มีสมาชิก 24 คน หรือ 30 คน แต่งต้ังได้ 2 คน จังหวัดใดที่มี
สมาชิก 36 คนหรือ 42 คน แต่งต้ังได้ 3 คน และจังหวัดใดที่มีสมาชิก 48 คน แต่งต้ังได้ 4 คน ตามลําดับ 
ซึ่งได้กําหนดไว้ตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 35 ทั้งน้ี มีหน้าที่ใน
การบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล         
เพ่ือความม่ันคงความสงบเรียบร้อย และประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม  
 

โครงสร้างและอัตรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                             

                                      

 

          

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างและอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา  อบจ. 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 

ปลัดองค์การบริหารส่วน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองการ
เจ้าหน้า

ที ่

กอง
กิจการ
ขนส่ง 

สํานัก
การช่าง 

กองพัสดุ
และ

ทรัพย์สิน 

กอง
คลัง 

กองแผน
และ

งบประมาณ 

สํานัก
ปลัดฯ 

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ. 

ประธานสภา  อบจ. 

สํานัก 
การ

ศึกษาฯ 

กอง
กิจการ
สภาฯ 

โรงเรยีน
ในสังกัด 
19  แห่ง 
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ณ วันที่ 30 สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น และอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 1,223 คน แยก
เป็นข้าราชการ 833 คน ลูกจ้างประจํา 31 คน พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญ 2 คน และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 265 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 92 คน 

ตารางแสดงอัตรากาํลงัขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

ข้อมูล ณ วันที ่ 30  สิงหาคม  2561 

ที ่ ส่วนราชการ 

จํานวนอัตรากาํลัง 

ข้า
ราช 
การ 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนกั 
งาน
จ้าง 

ผู้เชีย่ว 
ชาญ 

พนกั 
งาน
จ้าง 
ตาม

ภารกิจ 

พนกั 
งาน
จ้าง 
ทั่วไป 

1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

34 4 - 26 29 

2 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

8 2 - 7 - 

3 กองแผนและงบประมาณ 23 - 1 7 - 
4 กองคลัง 28 - - 12 - 
5 สํานักการช่าง 69 8 - 39 - 
6 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 - 1 94 28 
7 กองกิจการขนส่ง 15 1 - 34 16 
8 กองพัสดุและทรัพย์สิน 21 - - 6 - 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 4 - - 1 - 

10 กองการเจ้าหน้าที่ 22 - - 6 - 
11 โรงเรียน 19  โรง 579 17 - 33 19 

รวม 833 31 2 265 92 
ที่มา :  กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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 อํานาจหน้าทีข่ององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  

 กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เก่ียวขอ้งกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ  

 ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ดังต่อไปน้ี  

1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด   

พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  
7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8) ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
9) จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่น อ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบ ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  บทบญัญตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัอํานาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารสว่นจังหวัด มีดงันี ้ 

 ม.17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่นของตนเอง ดังน้ี  

 1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

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

 15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือ
ร่วมกับ บุคคลอ่ืน หรือจากสหการ  

 16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน  

17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง  
18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
19) การจัดใหม้ีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
20) การจัดใหม้ีพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ  
21) การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร  
22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
23) จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
24) จัดทํากิจกรรมใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ ใน

เขตและ กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการ หรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

 25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา 
ท้องถิ่น  

26) การให้บรกิารแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
 28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้

เป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นจังหวัด  
 29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด  
จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองที่ใหญ่ ที่ต้องดูแลและพัฒนาท้องถิ่น 

ทั้งจังหวัดในทุกๆ ด้าน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่บัญญัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน อันจะทําให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ครอบคลุมและทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 
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 รายได้ขององค์การบรหิารสว่นจังหวัด  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายได้จากประเภทต่าง ๆ ดังน้ี  
1) หมวดภาษีอากร  

(1) ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่  
ก. นํ้ามันเบนซนิและนํ้ามันทีค่ล้ายกัน นํ้ามนัดีเซล และน้าํมันที่คล้ายกับก๊าช

ปิโตรเลียม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์  
ข. อากรยาสูบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจออกข้อบัญญัติเรยีกเก็บได้

ในอัตรามวนละสิบสตางค์  
 ค. ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมซึ่งองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บได้  

 (2) ท้องถิ่นมอบให้รัฐจัดเก็บ ได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในส่วนที่เป็นของ
ท้องถิ่น) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  

(3) รัฐจัดเก็บแล้วมอบให้ทั้งจํานวน ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  
2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
5) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามท่ีกฎหมายบัญญติัไว้  
6) ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดแล้วส่งให้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยละห้าของภาษีที่ จัดเก็บได้  
7) เงินอุดหนุน ซึ่งรัฐบาลต้องจัดสรรใหใ้นทกุปีงบประมาณ  
 

 รายจ่ายขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายจ่ายได้แยกเป็นหมวดรายจ่าย ดังน้ี  

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



การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2561  12 
 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเห็นได้ว่ามีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ใหม่ เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ มีงบประมาณ รายได้เป็นของตนเอง ผู้บริหารมาจากการเลือกต้ัง
ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ.2540 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุน  
คุ้มครองดูแลและบํารุง รักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีสังคมที่ดี รู้จักการมีส่วนร่วมและเสียสละต่อส่วนรวม ตลอดจนมีจิตสํานึกต่อคุณประโยชน์ของ
ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ คณะทํางานการติดตามและประเมินผลจึงได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแนวคิด เพ่ือนําไปเป็นกรอบในการติดตามฯ 

 
4. แนวคดิเกีย่วกบัความคดิเห็น  
 ความหมายของความคดิเหน็  
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 3) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้าน
ทัศนคติอย่างหน่ึง แต่การแสดงความคิดเห็นน้ันมักจะมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วนที่พร้อมจะมี
ปฏิกิริยาเฉพาะต่อสถานการณ์ภายนอก  

สุชา จันทร์เอม (2542) กล่าวว่า ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า เป็นความรู้สึกของแต่
ละบุคคลแต่เป็นลักษณะที่ไมล่ึกซึ้งเท่ากับทศันคติ คนเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และความคิดเห็น
จะเป็นส่วนหน่ึงของทัศนคติ 

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (อ้างถึงใน สุพินดา วงษ์บุรี, 2547: 10-11) กล่าวว่า ความคิดเห็น
เป็นการแสดงออกโดยการพูดหรือเขียนเก่ียวกับทัศนคติหรือความเช่ือหรือค่านิยมของบุคคลความคิดเห็นไม่
เหมือน ทัศนคติตรงที่ไม่จําเป็นต้องแสดงความรู้สึก อารมณ์หรือการแสดงพฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อสิ่งใด
สิ่งหน่ึง เป็นคําพูดพร้อมเหตุผลที่บุคคลคิดขึ้นมา และถ้าไม่มีคนเห็นด้วยก็อาจเปลี่ยนคาพูดดังกล่าวได้ 
ดังน้ันบุคคลที่มีทัศนะคติหรือความเช่ือหรือค่านิยมอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ถ้าไม่แสดงความคิดเห็นออกมา ก็
จะไม่มีบุคคลใดทราบเลยว่าบุคคลน้ันมีทัศนคติความเช่ือหรือค่านิยมเช่นใด 
 

 การวัดความคิดเห็น 

วิเชียร เกตุสิงห์ (2541: 94-97) กล่าวไว้ว่า การใช้แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็น
จะต้องระบุให้ผู้ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีกําหนดให้ แบบสอบถามประเภทน้ีนิยมสร้าง
ตามแนวคิดของ ลิเคริท์ (Likert) ซึ่งแบ่งนํ้าหนักของความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย
อย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ส่วนการให้คะแนนน้ันขึ้นอยู่กับใจความว่าจะ
เป็นทางปณิธาน 

ความคิดเห็นที่นิยมกันมากที่สุด เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่าย ประหยัดเวลา ผู้ตอบ
เวลา ผู้ตอบแบบสามารถแสดงทัศนคติในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ โดยยึดอันดับความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งอาจ
มีคําตอบให้เลือก 5 หรือ 4 คําตอบ และให้คะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ 
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 ประโยชน์ของความคดิเหน็  
เบสท์ (อ้างถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551: 24) กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นการสํารวจ 

ศึกษาความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งแต่ละคนจะแสดงความเช่ือและความรู้สึกใดๆ ออกมาโดย 
คําพูด การเขียน การสํารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายต่างๆ เพราะจะทําให้
สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายอย่างแท้จริง  

 
5. กรอบแนวคดิในการตดิตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลครั้งน้ี เป็นการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ โดยติดตามและ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 
2561 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคดิในการตดิตามและประเมินผล 

 

สถานภาพของประชาคม, ผู้นําชุมชน, 
ประชาชน 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ/สถานะปัจจุบัน 

การมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

1. ความพึงพอใจของประชาคมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

2. การมีส่วนร่วมของประชาคมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

3. ผลการดําเนินงานของประชาคม
ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
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บทที่ 3 

วิธีการตดิตามและประเมินผล 

 ในการติดตามและประเมินผลโครงการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2561 ระหว่างเดือนมิถุนายน–กันยายน 2561 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ซึ่งได้กําหนดหัวข้อและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

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

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

 1.1 ประชากร(Population)  คือ  ประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อําเภอ  โดยแบ่งออกเป็น 4 เขต ดังน้ี 
  - เขตที่  1  อําเภอเมืองขอนแก่น, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง, 
อําเภอเขาสวนกวาง และ  อําเภออุบลรัตน์ 
  - เขตที่ 2  อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู,         
อําเภอภูผาม่าน, อําเภอชุมแพ และอําเภอหนองเรือ 

 - เขตที่ 3  อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน,          
อําเภอมัญจาคีรี และ อําเภอบ้านฝาง  

 - เขตที่ 4  อําเภอพล, อําเภอหนองสองหอ้ง, อําเภอเปือยน้อย, อําเภอแวงน้อย, 
อําเภอแวงใหญ,่ อําเภอชนบทและอําเภอโคกโพธ์ิไชย 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง(Sampling) คือ ประชากรท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์จากจํานวน
ประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ไม่เจาะจงว่าเป็นใคร ไม่กําหนดเพศ อายุ 
อาชีพ แต่ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อําเภอ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง 
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2. ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล  
 ขั้นเตรียมการ 

1.  ประชุมเจ้าหน้าที่กําหนดวิธีการสํารวจความคิดเห็น 
 2.  จัดเตรียมเครื่องมือสํารวจความคิดเห็นของประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนใน

เขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
 

ขั้นดําเนนิการ 
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สํารวจความคิดเห็น  โดยแจกแบบสํารวจประชาคม, ผูนํ้าชุมชน และ

ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  จํานวน  26  อําเภอ 
 

ขั้นสดุทา้ย 
1.  เจ้าหน้าทีฝ่่ายตรวจติดตามและประเมนิผลแผนงานโครงการ  รวบรวมข้อมูล

ประมวลผลข้อมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็น 
 2.  สรุปผล นําเสนอผู้บริหารในรูปแบบรายงานด้านวิชาการ 

 
3. พื้นทีด่าํเนนิการตดิตามและประเมินผล 
   26  อําเภอ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
 
4. เครื่องมือทีใ่ช้ในการตดิตามและประเมินผล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชน สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้โดยอิสระ  
แบบสอบถามแบ่งเป็น  3  ส่วน  ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี   

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean : x ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ  

 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เจ้าหน้าที่  ในการแจกแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง
ปลายปิดและปลายเปิดให้กับประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง       
26  อําเภอ  โดยได้แจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการในส่วน
ของคําถามปลายเปิด จัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยละเอียด 
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6. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมนิผลโครงการ  ต้ังแต่เดือน 
มิถุนายน – กันยายน  2561 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถติิแบบแจกแจงความถ่ี และรอ้ยละ ส่วนคําถามปลายปิด และ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกในส่วนของคําถามปลายเปิด  การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ีย โดยแบ่งคะแนนเฉล่ียเป็น  5  ระดับ  สเกลคําถามมี  5  ระดับ  ดังน้ี  มากที่สดุ (5)  มาก (4) ปาน
กลาง (3)  น้อย (2)  น้อยทีสุ่ด (1) การวัดเป็นช่วงสเกล ของลิเคิร์ท (Likert five rating scale) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังน้ี(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

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

 2 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ในระดับน้อยที่สุด 

 

จากหลักการดังกล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ             
ทิพยา  กิจวิจารณ์  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551 (หน้า 123 - 124 อ้าง
มาจากวาณี  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     น้อยที่สุด 

 

8. การนาํเสนอ 

 จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถ่ีร้อยละในเชิงพรรณนาในบทท่ี 
4 รูปแบบตารางแจกแจงความถี่ และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ ได้จากแบบสอบถามของ
ประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชน ค่าสถิติที่ใช้จะเป็นค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามใน
ภาพรวม  จะแสดงอยู่ในบทที่ 5 แล้วรวบรวมเป็นรูปเล่มวิชาการ รายงานผู้บริหารและลงใน Website ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป  
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาคม ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่   
จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 26 อําเภอ โดยแบ่งเขตอําเภอออกเป็น 4 เขต ดําเนินการ 
แจกและเก็บแบบสอบถามท่ีสามารถนํามาทําการวิเคราะห์ได้ จํานวน 1,877 ชุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามหัวข้อ ดังน้ี 

 1. สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. สญัลกัษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย ได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

  n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
  x  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
2. ขั้นตอนในการวิเคราะหข์้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1 ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)  วิ เคราะห์ โดยหาค่าความถ่ี  (Frequency) และหาค่าร้อยละ  (Percentage)  
ประกอบด้วย เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ/สถานะปัจจุบัน  เป็นต้น 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในสว่นที่ 2 ประเมนิระดับความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้จาก
การฝึกอบรมและสัมมนา / ความรู้ความเข้าใจ การนําไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ / การบริการของ
เจ้าหน้าที่ / อํานวยความสะดวกและอ่ืนๆ  โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)   

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาคม, ผู้นํา
ชุมชน, ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในการแสดงความคิดเห็น  
 

3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

  การติดตามและประเมินผลการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมประชาคมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและทําการวิเคราะห์ จํานวน 1,877  
ชุด อ้างอิงจากตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังนี้ 
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ส่วนที ่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นข้อมูลเก่ียวกับ  เพศ  อายุ  การศึกษา  

อาชีพ  เคยเข้าร่วมโครงการฯ  สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ  และที่อยู่ 
                 (n= 1,877) 

ที่ รายการ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 938 49.97 
 หญิง 939 50.03 
 รวม 1,877 100.00 

2. อาย ุ   
 ไม่เกิน  20 ปี 6 0.32 
 21 – 30 ปี 27 1.44 
 31 – 40  ปี 162 8.63 
 41 – 50  ปี 507 27.01 
 51 -  60  ปี  828 44.11 
 61  ปี ขึ้นไป 347 18.49 
 รวม 1,877 100.00 

3. ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 449 23.92 
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 289 15.40 
 มัธยมปลาย/เทียบเท่า 686 36.55 
 อนุปริญญา/เทียบเท่า 107 5.70 
 ปริญญาตรี 228 12.15 
 สูงกว่าปริญญาตรี 100 5.33 
 อื่นๆ............................ 18 0.96 
 รวม 1,877 100.00 

4. อาชีพ/สถานะปัจจุบัน   
 ข้าราชการ 326 17.37 
 ลูกจ้างประจํา 143 7.62 
 พนักงานจ้าง 212 11.29 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 50 2.66 
 พนักงาน/ภาคเอกชน 87 4.64 
 อื่นๆ............................ 1,059 56.42 
 รวม 1,877 100.00 

5. ท่านเคยเข้าร่วมประชุมในโครงการลักษณะนี้ หรือไม่   
 เคยเข้าร่วม 978 52.10 
 ไม่เคยเข้าร่วม 899 47.90 
 รวม 1,877 100.00 
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                (n= 1,877) 

ที่ รายการ 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

6. ท่านสมัครใจเข้าร่วมโครงการประชุมครั้งนี้  หรือไม่   
 สมัครใจ 1,649 87.85 
 ไม่สมัครใจ 228 12.15 
 รวม 1,877 100.00 

7. ที่อยู่   
 เขต 1 494 26.32 
 เขต 2 470 25.04 
 เขต 3 444 23.65 
 เขต 4 469 24.99 
 รวม 1,877 100.00 

 

 จากตารางที่ 1  การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2561 รวม 26 อําเภอ พบว่า จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 1,877 คน เป็นชาย 938 คน คิดเป็นร้อยละ 49.97 เป็นหญิง 939 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.03 มีอายุอยู่ในช่วง 51 - 60 ปี มากที่สุด 828 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  
41-50 ปี 507 คน คิดเป็นร้อยละ 27.01 ระดับการศึกษามากที่สุด มัธยมปลาย/เทียบเท่า 686 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.55  รองลงมาประถมศึกษา 449 คน คิดเป็นร้อยละ 23.92 มีอาชีพเกษตรกร/รับจ้าง
ทั่วไปมากที่สุด 1,059 คน คิดเป็นร้อยละ 56.42 รองลงมาข้าราชการ 326 คน คิดเป็นร้อยละ 17.37  
เคยเข้าร่วมโครงการฯ 978 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ 899 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.90 สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 1,649 คน คิดเป็นร้อยละ 87.85 ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 228 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.15  
 จากการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น  จํานวน  26  อําเภอ  โดยแบ่งเขตสํารวจออกเป็น  4  เขต ดังน้ี   
 เขต  1  อําเภอเมืองขอนแก่น, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง, อําเภอเขาสวนกวาง 
และอําเภออุบลรัตน์  จํานวน  494  คน  คิดเป็นร้อยละ 26.32 
 เขต  2  อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู ,อําเภอภูผาม่าน,  
อําเภอชุมแพ  และอําเภอหนองเรือ  จํานวน  470  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.04 
 เขต  3  อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน, อําเภอมัญจาคีรี  และ  
อําเภอบ้านฝาง  จํานวน  444  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.65 
 เขต  4  อําเภอพล, อําเภอหนองสองห้อง, อําเภอเปือยน้อย, อําเภอแวงน้อย, อําเภอแวงใหญ่, 
อําเภอชนบท  และอําเภอโคกโพธ์ิไชย  จํานวน  469  คน  คิดเป็นร้อยละ 24.99 
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ส่วนที ่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาคม ,ผู้นําชุมชน และประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ผลวิเคราะห์ปรากฏตามตารางที่ 2 
 

 ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาคม ,ผู้นําชุมชน  
และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ในพ้ืนที่เขต 1 

ลําดับ 
ท่ี 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

S.D. ค่าเฉล่ีย แปลผล มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1 การประชาสัมพันธ์/ประสานงาน ให้เข้าร่วม
โครงการ 

87 236 144 25 2 0.809 3.77 มาก 

2 การต้อนรับ/การแก้ปัญหา/การให้คําแนะนํา
ของเจ้าหน้าท่ีดําเนินโครงการ 

76 295 115 7 1 0.670 3.89 มาก 
(5) 

3 อาหาร เคร่ืองด่ืม 73 245 160 9 7 0.779 3.74 มาก 

4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการประชุมคร้ังนี้ 67 267 145 14 1 0.716 3.78 มาก 

5 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 116 265 100 12 1 0.743 3.98 มาก 
(3) 

6 การกําหนดหัวข้อการบรรยายในการประชุมคร้ัง
นี้ 

94 277 110 11 2 0.728 3.91 มาก 
(4) 

7 การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุม ซักถามแสดง
ความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม 

104 292 87 6 5 0.725 3.98 มาก 
(2) 

8 ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ี
ประชุม 

148 251 83 9 3 0.768 4.08 มาก 
(1) 

9 ท่านเข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
มากน้อยเพียงใด 

81 257 141 11 4 0.758 3.81 มาก 

10 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแห่งชาติ มากน้อยเพียงใด 

61 274 140 16 3 0.729 3.76 มาก 

11 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลไปกําหนดโครงการ/กิจกรรม 

68 268 136 16 6 0.771 3.76 มาก 

12 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้สนับสนุนให้
ประชาชนได้ใช้สทิธิตามหน้าท่ี เพ่ือมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานในท้องถ่ินของตนเอง มากน้อย
เพียงใด 

89 268 110 21 6 0.810 3.84 มาก 

13 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของรัฐบาล  
ในการจัดทําแผนพัฒนาของท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) 

99 261 118 11 5 0.779 3.89 มาก 

รวม 0.760 3.86 มาก 
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จากตารางที่ 2  พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นในพ้ืนที่เขต 1 อําเภอเมืองขอนแก่น,อําเภอกระนวน,อําเภอซําสูง,
อําเภอนํ้าพอง,อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภออุบลรัตน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย                
( x =3.86,S.D.0.760) หรือคิดเป็นร้อยละ 77.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ประชุม มี
ค่าเฉล่ีย ( x =4.08,S.D.0.768) รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุม ซักถามแสดงความคิดเห็น
หรือมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ีย ( x =3.98,S.D.0.725) เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีค่าเฉล่ีย       
( x =3.98,S.D.0.743)  การกําหนดหัวข้อการบรรยายในการประชุมคร้ังน้ี มีค่าเฉล่ีย ( x =3.91,S.D. 
0.728) การต้อนรับ/การแก้ปัญหา/การให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ย ( x =3.89, 
S.D.0.670) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ อาหาร เคร่ืองด่ืม มีค่าเฉล่ีย ( x =3.74,S.D.0.779) 
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 ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาคม ,ผู้นําชุมชน  
และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ในพ้ืนที่เขต 2 
 

ลําดับ
ท่ี 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

S.D. ค่าเฉล่ีย แปลผล มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1 การประชาสัมพันธ์/ประสานงาน ให้เข้าร่วม
โครงการ 

88 232 108 36 6 0.885 3.77 มาก 

2 การต้อนรับ/การแก้ปัญหา/การให้คําแนะนํา
ของเจ้าหน้าท่ีดําเนินโครงการ 

87 292 84 6 1 0.658 3.97 มาก 
(5) 

3 อาหาร เคร่ืองด่ืม 70 269 123 7 1 0.684 3.85 มาก 

4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการประชุมคร้ัง
นี้ 

84 253 122 10 1 0.725 3.87 มาก 

5 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 108 281 77 4 - 0.652 4.05 มาก 
(2) 

6 การกําหนดหัวข้อการบรรยายในการประชุม
คร้ังนี้ 

96 282 85 5 2 0.683 3.99 มาก 
(4) 

7 การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุม ซักถามแสดง
ความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม 

127 260 76 6 1 0.704 4.08 มาก 
(1) 

8 ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ี
ประชุม 

114 248 101 7 - 0.719 4.00 มาก 
(3) 

9 ท่านเข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) มากน้อยเพียงใด 

103 248 106 12 1 0.750 3.94 มาก 

10 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ มากน้อยเพียงใด 

67 262 131 9 1 0.696 3.82 มาก 

11 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลไปกําหนดโครงการ/กิจกรรม 

80 249 125 16 - 0.739 3.84 มาก 

12 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้สนับสนุนให้
ประชาชนได้ใช้สิทธิตามหน้าท่ี เพ่ือมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานในท้องถ่ินของตนเอง มาก
น้อยเพียงใด 

90 270 99 10 1 0.708 3.93 มาก 

13 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของรัฐบาล  
ในการจัดทําแผนพัฒนาของท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) 

97 268 96 9 - 0.697 3.96 มาก 

รวม 0.723 3.93 มาก 
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 จากตารางที่ 3  พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นในพ้ืนที่เขต 2 อําเภอภูเวียง,อําเภอเวียงเก่า อําเภอหนองนาคํา,อําเภอ 
สีชมพู,อําเภอภูผาม่าน,อําเภอชุมแพ และอําเภอหนองเรือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย           
( x =3.93,S.D.0.723) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็น  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุม ซักถามแสดงความ
คิดเห็นหรือมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ีย ( x =4.08,S.D.0.704) รองลงมาคือ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ของ
วิทยากร มีค่าเฉล่ีย ( x =4.05,S.D.0.652) ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ประชุม มีค่าเฉลี่ย  
( x =4.00,S.D.0.719) การกําหนดหัวข้อการบรรยายในการประชุมคร้ังน้ี มีค่าเฉลี่ย ( x =3.99,S.D. 
0.683) การต้อนรับ/การแก้ปัญหา/การให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ ดําเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ย               
( x =3.97,S.D.0.658) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การประชาสัมพันธ์/ประสานงาน ให้เข้า
ร่วมโครงการ  มีค่าเฉล่ีย ( x =3.77,S.D.0.885) 
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 ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาคม ,ผู้นําชุมชน  
และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ในพ้ืนที่เขต 3 
 

ลําดับ
ท่ี 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

S.D. ค่าเฉล่ีย แปลผล มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1 การประชาสัมพันธ์/ประสานงาน  
ให้เข้าร่วมโครงการ 

91 202 119 31 1 0.854 3.79 มาก 

2 การต้อนรับ/การแก้ปัญหา/การให้
คําแนะนําของเจา้หน้าท่ีดําเนินโครงการ 

99 245 97 3 - 0.684 3.99 มาก 
(5) 

3 อาหาร เคร่ืองด่ืม 73 225 142 3 1 0.708 3.82 มาก 

4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการประชุม
คร้ังนี ้

93 229 110 11 1 0.753 3.91 มาก 

5 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 105 260 69 7 3 0.718 4.03 มาก 
(3) 

6 การกําหนดหัวข้อการบรรยายในการ
ประชุมคร้ังนี้ 

100 249 89 5 1 0.701 4.00 มาก 
(4) 

7 การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมซักถาม 
แสดงความคิดเห็นหรือ มีส่วนร่วม 

120 239 80 4 1 0.709 4.07 มาก 
(2) 

8 ความเหมาะสมและความพร้อมของ
สถานท่ีประชุม 

145 226 70 2 1 0.706 4.15 มาก 
(1) 

9 ท่านเข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) มากน้อยเพียงใด 

94 217 123 10 - 0.753 3.89 มาก 

10 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ มากน้อยเพียงใด 

68 213 151 11 1 0.744 3.76 มาก 

11 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลไปกําหนดโครงการ/
กิจกรรม 

75 237 117 13 2 0.750 3.83 มาก 

12 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้สนับสนุน
ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามหน้าท่ี เพ่ือมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานในท้องถ่ินของ
ตนเอง มากน้อยเพียงใด 

88 246 87 21 2 0.783 3.89 มาก 

13 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของ
รัฐบาลในการจัดทําแผนพัฒนาของ
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

98 239 88 15 4 0.794 3.93 มาก 

รวม 0.752 3.93 มาก 
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 จากตารางที่ 4  พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นในพ้ืนที่เขต 3 อําเภอบ้านแฮด,อําเภอบ้านไผ่,อําเภอโนนศิลา,อําเภอ
พระยืน,อําเภอมัญจาคีรี และอําเภอบ้านฝาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =3.93, 
S.D.0.752) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ประชุม มีค่าเฉล่ีย        
( x =4.15,S.D.0.706) รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือ มีส่วน
ร่วม มีค่าเฉล่ีย ( x =4.07,S.D.0.709) เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีค่าเฉลี่ย ( x =4.03,S.D. 
0.718) การกําหนดหัวข้อการบรรยายในการประชุมครั้งน้ี มีค่าเฉล่ีย ( x =4.00,S.D.0.701) การ
ต้อนรับ/การแก้ปัญหา/การให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉล่ีย ( x =3.99,S.D.0.684)  
ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ท่านได้รับความรู้เก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ มาก
น้อยเพียงใด มีค่าเฉล่ีย ( x =3.76,S.D.0.744) 
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ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาคม ,ผู้นําชุมชน  
และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ในพ้ืนที่เขต 4 
 

ลําดับ
ท่ี 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

S.D. ค่าเฉล่ีย แปลผล มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1 การประชาสัมพันธ์/ประสานงาน ให้เข้า
ร่วมโครงการ 

91 246 125 7 - 0.714 3.90 มาก 
(4) 

2 การต้อนรับ/การแก้ปัญหา/การให้
คําแนะนําของเจา้หน้าท่ีดําเนินโครงการ 

82 277 101 8 1 0.686 3.92 มาก 
(3) 

3 อาหาร เคร่ืองด่ืม 70 237 152 8 2 0.729 3.78 มาก 

4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการประชุม
คร้ังนี ้

59 248 149 10 3 0.722 3.75 มาก 

5 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 89 244 122 14 - 0.743 3.87 มาก 
(5) 

6 การกําหนดหัวข้อการบรรยายในการ
ประชุมคร้ังนี้ 

65 273 119 10 2 0.698 3.83 มาก 

7 การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุม ซักถาม
แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม 

101 269 83 14 2 0.741 3.97 มาก 
(2) 

8 ความเหมาะสมและความพร้อมของ
สถานท่ีประชุม 

123 243 94 9 - 0.734 4.02 มาก 
(1) 

9 ท่านเข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) มากน้อยเพียงใด 

76 227 147 16 3 0.783 3.76 มาก 

10 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ มากน้อยเพียงใด 

48 240 163 16 2 0.720 3.67 มาก 

11 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลไปกําหนดโครงการ/
กิจกรรม 

61 254 132 21 1 0.741 3.75 มาก 

12 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้สนับสนุนให้
ประชาชนได้ใช้สทิธิตามหน้าท่ี เพ่ือมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานในท้องถ่ินของตนเอง  
มากน้อยเพียงใด 

85 246 113 24 1 0.786 3.83 มาก 

13 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของรัฐบาล 
ในการจัดทําแผนพัฒนาของท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) 

73 254 116 22 4 0.789 3.79 มาก 

รวม 0.744 3.83 มาก 
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จากตารางที่ 5  พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นในพ้ืนที่เขต 4 อําเภอพล,อําเภอหนองสองห้อง,อําเภอเปือยน้อย,อําเภอ
แวงน้อย,อําเภอแวงใหญ่,อําเภอชนบท และอําเภอโคกโพธ์ิไชย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย      
( x =3.83,S.D.0.744) หรือคิดเป็นร้อยละ 76.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ประชุม มี
ค่าเฉล่ีย ( x =4.02,S.D.0.734) รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น
หรือ มีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย ( x =3.97,S.D.0.741) การต้อนรับ/การแก้ปัญหา/การให้คําแนะนําของ
เจ้าหน้าที่ดําเนินโครงการ มีค่าเฉล่ีย ( x =3.92,S.D.0.686) การประชาสัมพันธ์/ประสานงาน ให้เข้าร่วม
โครงการ มีค่าเฉล่ีย ( x =3.90,S.D.0.714) เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีค่าเฉล่ีย ( x =3.87 
,S.D.0.743) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ท่านได้รับความรู้เก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติ มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉล่ีย ( x =3.67,S.D.0.720) 
 
ข้อเสนอของประชาคม 

1. ต้องการให้พัฒนาไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทางหลักเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
2. ต้องการให้ปรับปรุงถนนเช่ือมหมู่บ้านเป็นหลุม บ่อ เดินทางอันตราย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการให้มีรายได้ 
4. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชให้หลากหลายให้เป็นรายได้หลัก และมีกองทุนในหมู่บ้าน 
5. ควรส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ เลี้ยงสัตว์ที่มีระยะเวลาสั้น 
6. ควรจัดหาแหล่งนํ้าไว้ อุปโภค-บริโภค ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 
7. การประชาสัมพันธ์ในการจัดทําแผนฯ ต้องทําให้ครอบคลุมทุกมิติ 
8. ต้องการให้พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนํ้าเสีย ในชุมชนไหลลงแม่นํ้า 
9. ต้องการเคร่ืองวัดความดันให้กับประชาชนอําเภอเมืองให้กับกลุ่มอสม. 
10. ต้องการปรับปรุงถนนสายวังสวาป–อําเภอภูผาม่าน–หนองเขียด อําเภอชุมแพ    

ให้ได้มาตรฐาน 
11. ต้องการให้การสนับสนุนลานกีฬา และอุปกรณ์ในการออกกําลังกายให้ครอบคลุมหมู่บ้าน 

ตําบล 
12. ควรจัดให้มีการอบรมปีละ 2 ครั้ง เพ่ือประเมินความพร้อมของผู้เข้าร่วมรับการอบรม 
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บทที่  5 

 

สรปุการตดิตามและประเมินผล   

 

การติดตามและประเมินผลในครั้งน้ี  เป็นการติดตามและประเมินผลการสํารวจความคิดเห็น          
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561           
ที่เข้าร่วมโครงการเปิดเวทีประชาคมในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  จํานวน  26  อําเภอ ระหว่างเดือน 
มิถุนายน – กันยายน  2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว       
ขอสรุปผลการติดตามและประเมินผล ตามหัวข้อดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ 
2. สรุปผล 
3. ข้อเสนอแนะ   

 
วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 

๑. เพ่ือทราบความต้องการของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๒. เพ่ือให้ประชาคมในพ้ืนทีม่ีสว่นร่วมในการจัดระบบบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง 
๓. เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

สรปุผลการตดิตามและประเมินผล 

 (1) สถานภาพทัว่ไปของผู้ใหข้้อมูล 

 พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น    
รวม 26 อําเภอ  โดยแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน  1,877  เป็นชาย  938 คน  
คิดเป็นร้อยละ 49.97  เป็นหญิง  939 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.03  มีอายุอยู่ในช่วง  51 - 60 ปี  มาก
ที่สุด  828 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.11  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  41- 50 ปี  507 คน  คิดเป็นร้อยละ 
27.01  ระดับการศึกษามากที่สุด  มัธยมปลาย/เทียบเท่า 686 คน คิดเป็นร้อยละ 36.55  รองลงมา
ประถมศึกษา 449 คน  คิดเป็นร้อยละ  23.92  มีอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไปมากที่สุด 1,059 คน  
คิดเป็นร้อยละ 56.42  รองลงมาข้าราชการ  326 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.37 ท่านที่เคยเข้าร่วม
โครงการฯ  978  คน คิดเป็นร้อยละ 52.10  ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ  899 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.90 
ท่านที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 1,649 คน คิดเป็นร้อยละ 87.85 ท่านที่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
228 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.15  

 
 
 
 
 
 



การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2561  29 
 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

(2) ความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  
รวม  26  อําเภอ 
 

สรุปได้ว่า จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ประชาคม หรือ
ผู้นําชุมชน เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการเสนอความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงการร่วมประชุมวางแผน ลงมติ หาข้อสรุป
ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดเรียงความสําคัญความเดือดร้อนที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็น
อันดับแรก ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอโครงการ ร่วมตรวจสอบร่วม
รับผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชน ซึ่งมีปัจจัยที่เก่ียวของ ทั้ง
สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพ 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาท้องถิ่น ถิ่นของตนเองในทุกขั้นตอน ทั้งใน
การแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการริเริ่ม ร่วมกําหนดนโยบาย วางแผน 
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐในทุกระดับ ร่วมติดตามและรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อันมี
ผลกระทบที่ประชาชน ชุมชนในทุกรูปแบบ การเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน และอย่างเต็มที่ของกลุ่ม
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท การมีส่วนร่วมจะเป็นเคร่ืองประกันว่า
สิ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องการที่สุดน้ัน จะได้รับการตอบสนอง และทําให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าสิ่งน้ันจะ
ตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์ เท่าเทียมกัน  

การสํารวจความคิดเห็นเป็นวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ การ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่นจะทําให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่น ของ
ตนเองเป็นอย่างดีย่อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่สามารถแก้ไขได้ตรงจุด และเห็นความต้องการของคน      
ในชุมชน ซึ่งจะทําให้ชุมชนมีการพัฒนา ขยายเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทําให้
ชุมชนมีความสามัคคี สร้างโอกาสให้กับชุมชนในการพัฒนาและสามารถต่อรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 

ทั้งน้ีสรุปได้ว่า การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเกิดจากความต้องการของคนในชุมชน ผ่าน
กระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ร่วมเสนอโครงการ ร่วมวางแผน 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ รวมท้ังร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน คนใน
ชุมชน ถ้าคนในชุมชนมีความสามัคคี มีความเข้มแข็งจะทําให้ชุมชนน้ันพัฒนาสู่ชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต 
ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น รวม 26 อําเภอ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  = 3.89 ) หรือคิดเป็นร้อยละ 77.80  
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการติดตามฯ มีดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
1.1 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยังเป็น

หน่วยงานหลักในการดูและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 26 อําเภอ ทําให้ดูแลให้ความช่วยเหลือไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในพ้ืนที่เข้ามาดูแลร่วมกัน 

1.2 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดสรรงบประมาณลงในพ้ืนที่แต่ละอําเภอ เช่น เข้าไปดําเนินการเอง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ส่งเสริมอาชีพ และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ โครงการที่ไม่เกินศักยภาพหน่วยงานในพ้ืนที่ควร
ดําเนินการเอง 

1.3 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทํา
แผนฯ และบรรจุโครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น และสําคัญนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือรอให้การสนับสนุนงบประมาณคร้ังต่อไป 
 

2. ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลคร้ังต่อไป 
2.1 ควรติดตามและประเมินผลเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้

ความรู้เก่ียวกับการเสนอโครงการ การจัดทําแผน การประสานแผนฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงต้องกับ
ความต้องการประชาชน 

2.2 ควรติดตามและประเมินผลโครงการที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการไปจนถึงขั้นตอน
ดําเนินการ เพ่ือจะได้รับทราบขอ้มูลนําไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในสิ่งที่บกพร่องต่อไป 
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ประจําปี  2560  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,  2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อัตรากาํลังขององค์การบรหิารสว่นจังหวัดขอนแก่น 
กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2561 

ค้นหาจากเว็ปไซด์   http://www.google.co.th 
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โครงการสํารวจความคดิเหน็การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพฒันาท้องถ่ิน 
ในเขตพืน้ที่จังหวัดขอนแกน่  ประจาํปี พ.ศ. 2561 

---------------------------- 
1. หลกัการและเหตผุล

การพัฒนาประเทศในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา  รัฐบาลมีหน้าที่ต้อง
พัฒนาให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า โดยการบริหารงานจะต้องแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน   รวมท้ังต้องสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12  พุทธศักราช  2560 - 2564  ซึ่งให้มีความสําคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลเป็นธรรม มั่นคงและย่ังยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ได้แก่  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของภาคประชาชนให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านขนส่ง โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัว
และรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน  ส่งเสริมให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม  และร่วมใน
กระบวนการบริหารจัดการประเทศให้เกิดความเป็นธรรม  ความโปร่งใสในการพัฒนาประเทศ  สร้างความเข้มแข็ง
และครือข่าย การทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน  เพ่ือติดตามตรวจสอบการใช้อํานาจของภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถ่ิน และชุมชนเพ่ิมข้ึน
ต่อเน่ืองโดยพัฒนาศักยภาพและการกระจายอํานาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการบริการสาธารณะ  ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  และสามารถสร้าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วนใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีขนาดใหญ่  ซึ่งมีพ้ืนที่
ครอบคลุมทั้งจังหวัด  มีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนพัฒนาและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 
มาตรา 17  ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  จึงได้จัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2561 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือทราบความต้องการของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. เพ่ือให้ประชาคมในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง
3. เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมาย

ประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 26 อําเภอ โดยแบ่งเขต
อําเภอที่จะออกสํารวจความคิดเห็นฯ ออกเป็น 4 เขต  ดังน้ี 
 - เขตที่  1  อําเภอเมืองขอนแก่น, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง, อําเภอเขาสวนกวาง และ  
อําเภออุบลรัตน์ 
 - เขตที่ 2  อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู, อําเภอภูผาม่าน, อําเภอชุมแพ 
และอําเภอหนองเรือ 

/เขตที่ 3..... 
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- เขตที่ 3  อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน, อําเภอมัญจาคีรี และ      
อําเภอบ้านฝาง 

- เขตที่ 4  อําเภอพล, อําเภอหนองสองห้อง, อําเภอเปือยน้อย, อําเภอแวงน้อย, อําเภอแวงใหญ,่ อําเภอชนบท
และอําเภอโคกโพธ์ิไชย 

4. สถานทีด่าํเนนิการ
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  จํานวน  26  อําเภอ 

5. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2561  หมวดค่าใช้สอย  หน้า 61  ข้อ 7 ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ต้ังไว้  400,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว  238,000.- บาท  ขออนุมัติ
ดําเนินการคร้ังน้ี  จํานวน  35,500.-บาท (- สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.-)  ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสํารวจความคิดเห็นฯ  จํานวน 7,000  ชุดๆ ละ 2  บาท
เป็นเงิน  14,000 บาท 

2. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา) จํานวน 300 ด้าม ๆ ละ 5  บาท      เป็นเงิน    1,500 บาท 
3. จ้างเหมาจัดทําเอกสารสรุปผลการสํารวจฯ พร้อมเข้าเล่ม จํานวน 100 เลม่     เป็นเงิน  20,000 บาท

    รวมเปน็เงินทัง้สิน้  35,500.- บาท 
          (-สามหม่ืนหา้พนัหา้ร้อยบาทถ้วน.-) 

6. ระยะเวลาดําเนนิการ
เดือนมิถุนายน – กันยายน  2561 

7. วิธีการดําเนินการ
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมเจ้าหน้าที่กําหนดวิธีการสํารวจความคิดเห็น
2. จัดเตรียมเคร่ืองมือสํารวจความคิดเห็นของประชาคม, ผู้นําชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น

ขั้นดําเนนิการ 
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สํารวจความคิดเห็น โดยแจกแบบสํารวจให้กับประชาคม, ผู้นําชุมชน และ

ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จํานวน  26  อําเภอ 
ขั้นสดุทา้ย 

1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  รวบรวมข้อมูลประมวลผลข้อมลู 
จากแบบสํารวจความคิดเห็น 

2. สรุปผล  นําเสนอผู้บริหารในรูปแบบรายงานด้านวิชาการ

8. ผู้รบัผดิชอบโครงการ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น 

/9. ผลที่คาดว่า…… 
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การสํารวจความคดิเหน็การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพฒันาท้องถ่ินในเขตพืน้ที่จังหวัดขอนแกน่  
ประจําปี พ.ศ. 2561 

........................................................ 
คณะทีป่รกึษา 

1. ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2. นายสิทธิกุล  ภูคําวงศ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3. นางวัชราภรณ์  ผ่องใส             รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4. นายวัฒนา  ช่างเหลา   รองนายกองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
5. นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
6. นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
7. นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
8. นายประสิทธ์ิ  อุดมธนะธีระ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

1. นายสุดใจ   ทยุบึงเนียม  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น กรรมการ 
2. นายตระกูล   เจริญเช้ือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น กรรมการ 
3. นายประสิทธ์ิ   ทองแท่งไทย  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น    กรรมการ 
4. นายฉันท์ชัย   ชานนท์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
5. นางฐิติรัตน์   อัครสูริย์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
6. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการ    กรรมการ 
7. โยธาธิการและผังเมือง  หัวหน้าส่วนราชการ    กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
9. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
10. นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรรมการ 
11. นายเพ็ชร  มูลป้อม   ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ    กรรมการ 

 
คณะทํางาน 

 
1. นางสาวศิริวรรณ   สุรินทะ  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น   คณะทํางาน 
2. นางนวลมณี   เหล่ากุนทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 
3. นายอภิเดช   สุระมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 
4. นายพงศ์พีระ   ศรีบุญเรือง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
5. นางรุ่งฤทัย   ดํารงชัย  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์   คณะทํางาน 




	ปกงาน61
	1.คำนำ
	2.บทสรุปผู้บริหาร
	3.บทที่  1
	4.บทที่  2
	5.บทที่ 3
	6.บทที่ 4
	7.บทที่ 5
	8.บรรณานุกรม
	9.ภาคผนวก
	10.ภาคผนวก(รูป)
	11.โครงการสำรวจความคิดเห็น
	2)โครงการติดตาม อปท
	โครงการ

	12.แบบสอบถาม
	1
	1.1
	2
	2.1
	3
	3.1
	4
	4.1
	5
	5.1

	13.ภาคผนวก คกก
	ปกหลังงาน61



