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คํานาํ 

เอกสารเล่มน้ี  เป็นเอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสํารวจความ
คิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2562 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนเศรษฐกิจ     
สังคม การเมือง รวมทั้งการจัดทําการบริการสาธารณะ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  13  สิงหาคม  2546 ข้อ 2(1) การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสาน
แผนการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาศักยภาพในระดับ
พ้ืนที่ โดยเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
ร่วมกันระดมความคิดเห็น จนเป็นมติร่วมกันในการรวมพลังขับเคล่ือนเพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
สัมฤทธ์ิผลที่มุ่งหวังไว้ เช่นด้านการพัฒนาคนสังคม ต้องการให้คนเป็นคนดี มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
สังคมสันติสุข ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการให้จังหวัดขอนแก่น                
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างย้ังยืน  ด้านเศรษฐกิจ ต้องการ
เพ่ิมผลผลิต ด้านสินค้าและการบริการ ฯลฯ เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่สําคัญต่อการดําเนิน
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  ดังน้ัน  ผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว เพ่ือให้
มีข้อมูลความต้องการของประชาชนในการพัฒนาและรับทราบสภาพปัญหาของประชาชน  จึงได้สํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นําชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
ย่ังยืนตลอดไป 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
    การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ. 2562  จํานวน 26 อําเภอ  ระหว่างเดือน มีนาคม – มิถุนายน  2562  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
สํารวจคือทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น นํามาประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นโดยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหา และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สรุปผลฯ ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมิน 
 (1) สถานภาพท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 
      พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นประชาคม,ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น รวม 26 
อําเภอ  โดยแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสํารวจ พบว่า จากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 1,391 คน เป็นชาย 659 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.38 เป็นหญิง 732 คน คิดเป็นร้อยละ 52.62  มีอายุอยู่ในช่วง 51 - 60 ปี มากที่สุด 516 คน   
คิดเป็นร้อยละ 37.10  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  41-50 ปี  328 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.58  และ อายุ  61 ปีขึ้นไป    
307 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07  ระดับการศึกษามากที่สุด ระดับประถมศึกษา 754  คน  คิดเป็นร้อยละ 54.20  
รองลงมามัธยมศึกษา  355 คน คิดเป็นร้อยละ 25.53 และ ระดับปริญญาตรี  158 คิดเป็นร้อยละ 11.36  มีอาชีพ
เกษตรกรรม มากที่สุด  728 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.34  รองลงมารับจ้างทั่วไป  360  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.88  
และทําอาชีพธุรกิจส่วนตัว 127 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 
 

 (2) ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชน ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ( x ) 3.76 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.20  โดยเรียงลําดับปัญหาจากมากไปหาน้อย  5 ลําดับ ดังน้ี 
  1. ปัญหาด้านหน้ีสิน           มีค่าเฉล่ีย ( x )4.01 
  2. ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค       มีค่าเฉล่ีย ( x )3.68 
                         เลี้ยงสัตว์ และเกษตร   
  3. ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิต  มีค่าเฉลี่ย ( x )3.64 

และทรัพย์สิน 
4. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก                 มีค่าเฉล่ีย ( x )3.61 
5. ปัญหาการว่างงาน                                               มีค่าเฉล่ีย ( x )3.54 

 
         (3) ระดับโครงการพฒันาท่ีประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ต้องการให้องค์การบริหารสว่นจังหวัด
ขอนแก่น ดําเนินการในระยะเวลา 3 ปี อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.67 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.40  โดย
เรียงลําดับความต้องการพัฒนาจากมากไปหาน้อย 5 ลําดับ ดังน้ี 

   1.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม        มีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.91 
               และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
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          2.  โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค–บริโภค เลี้ยงสัตว์       มคี่าเฉล่ีย ( x ) 3.78 
               และเกษตร   
          3.  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ                                          มคี่าเฉล่ีย ( x ) 3.77 
          4.  โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง และโครงการพัฒนา      มีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.74 
               สง่เสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศสุัตว์ 
          5. โครงการด้านการป้องกัน ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย        มคี่าเฉล่ีย ( x ) 3.69 
 

      ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองในจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อําเภอ 
       สรุปได้ว่า จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด

ขอนแก่น พบว่า ประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ได้เสนอแนวคิดความต้องการของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนร่วมประชุมวางแผน ลงมติ หาข้อสรุปในการ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดเรียงความสําคัญความเดือดร้อนที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก 
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอโครงการ ร่วมตรวจสอบร่วมรับผลประโยชน์
ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชน ซึ่งมีปัจจัยที่เก่ียวของทั้งสถานภาพทางสังคม 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพ ในการลดภาระหน้ีสิน จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
พบว่าประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่มีปัญหาหน้ีสิน ที่ต้องได้รับการแก้ไขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

    การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ของตนเองในทุก
ขั้นตอนทั้งในการแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหา เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ ซึ่งประชาชนใน
พ้ืนที่ย่อมรู้ความต้องการของตนเอง  ประชาชนจึงมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย วางแผน ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบการ
ใช้อํานาจของรัฐในทุกระดับ ร่วมติดตามและรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อันมีผลกระทบที่ประชาชน ชุมชนในทุก
รูปแบบ การเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน และอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการ
หรืองานพัฒนาในท้องถิ่นของตนเอง การมีส่วนร่วมจะเป็นเคร่ืองประกันว่าสิ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องการท่ีสุดน้ัน จะ
ได้รับการตอบสนองและทําให้มีความเป็นไปได้มากข้ึนว่าสิ่งน้ันจะตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้น
ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน  

  การสํารวจความคิดเห็นเป็นวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ การค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่นจะทําให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างดี
ย่อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่สามารถแก้ไขได้ตรงจุด และเห็นความต้องการของคนในชุมชนซึ่งจะทําให้ชุมชนมีการ
พัฒนา ขยายเครือข่ายแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทําให้ชุมชนมีความสามัคคี สร้างโอกาสให้กับ
ชุมชนในการพัฒนาและสามารถต่อรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 

  ทั้งน้ีสรุปได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเกิดจากความต้องการของคนในชุมชนผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ร่วมเสนอโครงการ ร่วมวางแผน ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน คนในชุมชน ถ้าคนในชุมชนมีความ
สามัคคี มีความเข้มแข็งจะทําให้ชุมชนน้ันพัฒนาสู่ชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่ได้ทําการเก็บรวบรวมโครงการ เพ่ือนําไปสู่ขบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตลอดจน การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินการในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้นหรือ
ระยะยาว ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่นได้รับประโยชน์สูงสุด 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการติดตามฯ มีดังนี ้
1. ข้อเสนอแนะในการนาํไปใช ้

1.1 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยังเป็นหน่วยงาน
หลักในการดูและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 26 อําเภอ ทําให้ดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในพ้ืนที่เข้ามาดูแลร่วมกัน 

1.2 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วนรว่มใน
การจัดสรรงบประมาณลงในพ้ืนที่แต่ละอําเภอ เช่น เข้าไปดําเนินการเอง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมอาชีพ 
และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ โครงการที่ไม่เกินศกัยภาพหน่วยงานในพ้ืนที่ควรดําเนินการเอง 

1.3 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทําแผนฯ 
และบรรจุโครงการท่ีเกินศักยภาพของท้องถิ่น และสําคญันํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือรอให้การสนับสนุนงบประมาณคร้ังต่อไป 

1.4 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นยังมีปัญหาหลายอย่าง 
ที่ต้องดําเนินการแก้ไข องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้ง
หน่วยงานเอกชน องค์กรต่างๆ ต้องเข้ามาบูรณาการ ร่วมมือกัน และดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

 

2. ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลครัง้ต่อไป 
2.1 ควรติดตามและประเมินผลเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้ความรู้

เก่ียวกับการเสนอโครงการ การจัดทําแผน การประสานแผนฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจรงิต้องกับความต้องการ
ประชาชน 

2.2 ควรติดตามและประเมินผลโครงการที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการไปจนถึงขั้นตอนดําเนินการ 
เพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลนําไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในสิ่งที่บกพร่องต่อไป 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาประเทศในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา  รัฐบาลมีหน้าที่ต้อง

พัฒนาให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า โดยการบริหารงานจะต้องแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ได้แก่  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวและ
รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน ส่งเสริมให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  อย่างเท่าเทียม  และร่วมใน
กระบวนการบริหารจัดการประเทศให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการพัฒนาประเทศ สร้างความ
เข้มแข็งและครือข่าย การทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพ่ือติดตามตรวจสอบการใช้อํานาจของ
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและยุทศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค  ท้องถิ่น  
และชุมชนเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองโดยพัฒนาศักยภาพและการกระจายอํานาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาทสามารถ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ  ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่  และสามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีพ้ืนที่
ครอบคลุมทั้งจังหวัด  มีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542  และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนพัฒนาและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 มาตรา 17  ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2562   
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1.  เพ่ือทราบความต้องการของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2.  เพ่ือให้ประชาคมในพ้ืนทีม่ีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง 
3.  เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. ความสาํคญัของการติดตามและประเมินผล 

 1. ได้ทราบผลการดําเนินงาน ความต้องการของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าต้องการ
จะพัฒนาสิ่งใด 
 2. นําผลจากการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ให้ส่วนราชการ  ภาคเอกชน  บุคคลทั่วไปได้ทราบ 
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4. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
 1. ประชากร คือ ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดขอนแก่น   
 2. ขอบเขตพ้ืนที่ คือ ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น  รวม  26  อําเภอ 
 3. ในเชิงระยะเวลา คือ ทําการสํารวจความคิดเห็นการมีสว่นร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2562  ต้ังแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน  2562 
 
5. วิธีการติดตามและประเมินผล 

1.  ใช้ระเบียบการติดตาม ด้วยวิธีเชิงปริมาณ โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความต้องการและปัญหาของ
ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น  
 2.  ระเบียบสถิติที่ใช้ในการประเมิน ใช้เกณฑ์ความถี่ของคะแนน และจํานวนร้อยละในการ
เปรียบเทียบ โดยใช้โปรแกรมประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
6. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. ประชากร หมายถึง ผู้นําชุมชน, ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น รวม 26 อําเภอ 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์การบริหารสว่นจังหวัด  องค์การบริหารสว่นตําบล 
เทศบาล  กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษ เมืองพัทยา ในการศึกษาน้ี หมายถึง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
 3. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ตามทัศนคติ  ความคิดเห็น  ความรู้สึกนึกคิดของ
ประชากรที่ได้จากแบบสอบถามท่ีทําการประเมินผลน้ี  

4. การพัฒนา หมายถึง  มีความเจริญ มีการเติบโต ความก้าวหน้า ความรุ่งเรืองมีการเปล่ียนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น 
 5. การมีส่วนรว่ม  หมายถึง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ต้ังแต่การเสนอโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ  การแสดงความคิดเห็น, การติดตาม
และประเมินผล 
 6. ความคิดเหน็  หมายถึงความรู้สึก  นึกคิด ที่แสดงออกมาในรูปแบบของปัญหาความต้องการและ
อ่ืนๆ    

7. ปัญหา หมายถึง สภาพทีเ่ป็นจริงที่มีผลกระทบ เป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดขอนแก่น   

8. ความต้องการ  หมายถึง สิ่งที่อยากได้ อยากพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   
 

 



การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2562 3 
 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

บทที่  2 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

     การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด
ขอนแก่น  ยุคของการเปลี่ยนแปลงจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
โดยเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่อยู่ในหลายๆ มาตราจําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน จากเดิมที่ผู้มีอํานาจจะโดยการแต่งต้ังหรือได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนให้ไป
ทําการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือในองค์กรต่างๆ การพัฒนาท้องถิ่น หรือพัฒนา
ประเทศ  จึงจําเป็นจะต้องเข้าใจหลักของการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน  การสํารวจความคิดเห็นการ   มีส่วนร่วม
ของประชาชนในคร้ังน้ี ได้ศึกษาจากเอกสาร งานที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ดังน้ี 

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

 
1. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

    สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ,สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ 
และทบวงมหาวิทยาลัย (2546, หน้า 114) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้า
ไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ 
รวมท้ังมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น นอกจากน้ียังได้ให้ความหมายของ การมี
ส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดม
ทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมท้ังรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลังอํานาจของ
พลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม 
ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการ และ โครงสร้างที่ประชาชนใน
ชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา 

การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน มีบทบาทหลักโดยการกระจาย
อํานาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอํานาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการกําหนดอนาคต ของตนเอง 

นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ (2527, หน้า 183)ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
หมายถึง การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของ บุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทําการให้บรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่มน้ัน กับทั้งทําให้เกิดความส่วนร่วมรับผิดชอบ
กับกลุ่มดังกล่าวด้วย  



การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2562 4 
 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2546, หน้า 4) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม คือ 
การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้า ร่วม การตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้วย
เล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากข้ึน เป็นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วย
อย่างแท้จริงย่ิงขึ้นและ การเข้าร่วมน้ันต้องเร่ิมต้ังแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 

ชิต  นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532,หน้า 350) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม ของประชาชนใน
การพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วมหรอืเข้ามีส่วนเก่ียวข้องในการ
ดําเนินงานพัฒนาชนบทขั้นตอนใต้ขั้นตอน หน่ึงหรือทุกขั้นตอนแล้วแต่เหตุการณ์จะเอ้ืออํานวย 

วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน (2531,หน้า 10) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเข้าร่วม
อย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุก ขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมี ส่วนร่วมในอํานาจ การตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็น
เครื่องประกันว่าสิ่งที่ ผู้มีส่วนได้เสียต้องการท่ีสุดน้ัน จักได้รับการตอบสนองและทําให้มีความเป็นไปได้มากขึ้น
ว่าสิ่งที่ทําไปน้ันจะตรงกับความต้องการท่ีแท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วม ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอ
หน้ากัน 
 
2. แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนา(Concept of Development) 

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

 

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

อเมริกันมาประยุกต์เป็นกรอบการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งจุดเน้นของแนวคิดทฤษฎีน้ี คือ การท่ีจะพัฒนาประเทศ
ให้ทันสมัยน้ันต้องมีการดําเนินไปในทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง ความรู้สึกนึกคิด และความรู้
ของคนในสังคมจะขาดด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้ เพราะแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันตลอดจนส่งผลซึ่งกันและกัน 

ทฤษฎีภาวะทันสมัย เน้นในเรื่องต่อไปน้ีคือ 
1. เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยอุตสาหกรรมเป็นตัวนําในการ

พัฒนา 
2. เน้นบทบาทของรัฐในการวางแผนจากส่วนกลาง (Top–down Planning) 
3. เน้นพัฒนาสังคมเมือง (Urbanization) โดยสร้างสังคมเมืองให้ทันสมัย 
4. เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั ทั้งน้ีเพราะทฤษฎีน้ีเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม 
5. เน้นการใช้ทุนเข้มข้นจากภายนอกประเทศ 

2.  ทฤษฎีพ่ึงพา (Dependency Theory) 
      ทฤษฎีน้ีเกิดจากปัญหาความด้อยพัฒนาในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา โดย เป็นการศึกษาถึง
ปัญหารากเหง้าของความด้อยพัฒนาในประเทศโลกที่สาม โดยมีขอบข่ายที่ ครอบคลุมถึงการพัฒนาแบบพ่ึงพา 
(Self–dependency)ชาตินิยม (Nationalism) โครงสร้างนิยม (Structuralism) และพัฒนานิยม (Develop 
mentalism) แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดที่ต่อต้าน ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) ซึ่งนักพัฒนาของประเทศด้อย
พัฒนาและประเทศที่มีความเจริญ แล้วต่างก็พยายามหาความหลุดพ้นจากสภาพความด้อยพัฒนา โดยการ



การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2562 5 
 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ปรับปรุงโครงสร้างความ สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศท่ีพัฒนาและประเทศที่ด้อยพัฒนา 
การปรับปรุง ความสัมพันธ์ทางการผลิตเพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของเศรษฐกิจและสังคม 
ใหม่ Frank, Cardose, Doossantos ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีพ่ึงพาเอาไว้ดังน้ี คือ 

1. ถ้าพัฒนาตามทฤษฎีภาวะทันสมัย ประเทศตะวันตกที่เจริญจะเป็นศูนย์กลางทุกอย่าง 
ในขณะที่ประเทศด้อยพัฒนาจะเป็นบริวาร หรือต้องพ่ึงพาภายนอกอยู่ตลอดเวลา  

2. ควรมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมเสียใหม่ เพ่ือที่จะนําไปสู่การกระจายผล
ของการพัฒนาอย่างเป็นธรรม 

3. กระบวนการที่สามารถกระทําได้คือ การลดการพ่ึงพาจากภายนอกลง และการที่ประเทศ
พยายามเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองให้มากขึ้นทฤษฎีพ่ึงพาน้ีนักวิชาการมิได้
เสนอแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

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

Labour Organization)และนักเศรษฐศาสตร์ เช่น ดัดเลย์ เซียร์,(DuleySeer)พอล สทรีทเท็น (PualStreete 
), กุนนาร์ ไมด์ดัล (Gunnar Myrdal) ซึ่งเรียกร้องให้มีการดําเนินการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดเง่ือนไขทางสังคม
และการจัดเตรียมสถาบันต่างๆก่อนการพัฒนา ตามทฤษฎีน้ีแนวทางการพัฒนามาจากกรอบความคิดในการ
วางแผนจากส่วนกลาง ไปสู่การวางแผนจากระดับล่าง (bottom–upplanning)   ตามความต้องการความ
จําเป็นขั้นพ้ืนฐานของประเทศจุดเน้นสําคัญของทฤษฎีความจําเป็นพ้ืนฐาน  คือ  

1.  เน้นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการที่จําเป็นพ้ืนฐานของประชาชน 
2.  เน้นการกระจายอํานาจ (Decentralization) และความเจริญไปยังพ้ืนที่เป้าหมายอย่างทั่วถึง 
3. ใหค้วามสําคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม 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.  เน้นการมสีว่นร่วม (Participation) ของประชาชนในชุมชน 
 

3. แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ประวัติและความเปน็มาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังขึ้นเป็นครั้ง
แรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช 2476 พระราชบัญญัติน้ีมี 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ว่าด้วย
เรื่องเทศบาล และส่วนที่ 2 ว่าด้วยเร่ืองสภาจังหวัดการจัดต้ังสภาจังหวัดในครั้งแรกน้ีได้กําหนดให้ประชาชน
เลือกต้ังผู้แทนของตนเข้ามาเป็นสมาชิกโดยให้สมาชิกสภาจังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมา
ปี พ.ศ.2481 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.2481 เพ่ือแยกกฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัด
โดยเฉพาะโดยแยกออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2476ต่อมาในปี พ.ศ.2498 จึงได้มีการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายขึ้นมาใหม่คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 มีฐานะเป็น
นิติบุคคลมีผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารและกําหนดให้สภาจังหวัดซึ่งประชาชน
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เลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาจังหวัดเป็นสภานิติบัญญัติ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและนอกจากน้ันยังมีอํานาจหน้าที่สอบถามการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค
ในจังหวัดด้วยบทบาทหน้าที่ที่สําคัญ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือการพัฒนาท้องถิ่นต่อมา พ.ร.บ.องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุง บทบาทอํานาจหน้าที่และโครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่คือพระราช บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 และในปีพ.ศ.2542 ก็มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกคร้ังจนถึงปัจจุบัน 

 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 แบ่งออกเป็น 2ฝ่ายดังน้ีคือ 

1. ฝ่ายนิติบัญญัติ มาจากการเลือกต้ังในท้องถิ่น เรียกว่า“สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด”จากทุกอําเภอรวมกันทําหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือการออกข้อบัญญัติงบประมาณการ
กําหนดนโยบายการอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมติของ
สภา สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจํานวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ปีสุดท้ายที่มีการเลือกต้ังคือในจังหวัดที่มีราษฎรไม่เกินห้าแสนคนมีได้ 24 คนมีราษฎรต้ังแต่
ห้าแสนคนไม่เกินหน่ึงล้านคนมีได้ 30 คนมีราษฎรต้ังแต่หน่ึงล้านคนไม่เกินหน่ึงล้านห้าแสนคน มีได้ 36 คนมี
ราษฎรต้ังแต่หน่ึงล้านห้าแสนคนไม่เกินสองล้านคนมีได้ 42 คนและมีราษฎรต้ังแต่สองล้านคนขึ้นไปมีได้ 48 คน
ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 มาตรา 9 โดยจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี 

2. ฝ่ายบริหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบันมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2546 (เดิมมาจากการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกัน)และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขึ้นเป็นคณะผู้บริหารสําหรับจํานวนที่จะแต่งต้ังได้น้ันให้ถือจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นเกณฑ์ คือจังหวัดใดที่มีสมาชิก 24 คน หรือ 30 คนแต่งต้ังได้ 2 คน จังหวัดใดที่มีสมาชิก 36 คนหรือ 
42 คนแต่งต้ังได้ 3 คนและจังหวัดใดท่ีมีสมาชิก 48 คนแต่งต้ังได้ 4คนตามลําดับซึ่งได้กําหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 มาตรา 35 ทั้งน้ีมีหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลเพ่ือความม่ันคงความสงบเรียบร้อยและ
ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 
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โครงสร้างและอัตรากําลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างและอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

  ณ วันที่  30  สิงหาคม  2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น และอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จํานวน 1,203  คน แยกเป็น
ข้าราชการ  816  คน ลูกจ้างประจํา  25  คน  และพนักงานจ้างตามภารกิจ 272  คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
90 คน 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา  อบจ. 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองการ
เจ้าหน้า

ที่ 

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 
20  แห่ง 
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ตารางแสดงอัตรากําลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ข้อมูล ณ วันที ่ 30  สิงหาคม  2562 

ที่ ส่วนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง  

ข้าราช 
การ 

ลูกจ้าง 
ประจํา

พนัก 
งาน
จ้าง 

ผู้เชีย่ว 
ชาญ 

พนัก 
งานจ้าง 
ตาม

ภารกิจ 

พนัก 
งาน
จ้าง 
ทั่วไป 

รวม 

1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

28 3 - 27 29 87 

2 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

9 1 - 6 - 16 

3 กองแผนและงบประมาณ 22 - - 8 - 30 
4 กองคลัง 28 - - 12 - 40 
5 สํานักการช่าง 70 6 - 45 - 121 
6 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31 - - 91 28 150 
7 กองกิจการขนส่ง 16 - - 33 15 64 
8 กองพัสดุและทรัพย์สิน 22 - - 6 - 28 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 4 - - 1 - 5 
10 กองการเจ้าหน้าที่ 21 - - 6 - 27 
11 โรงเรียน 19  โรง 565 15 - 37 18 565 

รวม 816 25 - 272 90 1,203 
ท่ีมา :  กองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 อํานาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เก่ียวขอ้งกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 บทบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือ 

 ม. 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดังต่อไปน้ี 

1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

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

7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
8) ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9) จัดทํากิจการใดๆอันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดทําทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ทั้งน้ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 พระราชบญัญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542  บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดมีดังนี้ 

 ม.17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี 

 1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
5) การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) การจัดการศึกษา 
7) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสทิธิเสรภีาพของประชาชน 
8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
10) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
11) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ 
บุคคลอ่ืน หรือจากสหการ 

 16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 

17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
18) การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดการรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23) จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
24) จัดทํากิจกรรมใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต

และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทําทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

26) การให้บริการแก่เอกชนส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 

27) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็น

อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองที่ใหญ่ที่ต้องดูแลและพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง

จังหวัดในทุกๆ ด้านตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่บัญญัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอันจะทํา
ให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครอบคลุมและทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 

 รายได้ขององค์การบริหารสว่นจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้จากประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 
1) หมวดภาษีอากร 

(1) ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้แก่ 
ก.นํ้ามันเบนซินและนํ้ามันทีค่ล้ายกัน นํ้ามนัดีเซลและนํ้ามันที่คล้ายกับก๊าช

ปิโตรเลียมซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ 
ข. อากรยาสูบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจออกข้อบัญญัติเรยีกเก็บได้ใน

อัตรามวนละสิบสตางค์ 
 ค. ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมซึ่งองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญติัเรียกเก็บได้ 

 (2) ท้องถิ่นมอบให้รัฐจัดเก็บได้แก่ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในส่วนที่เป็นของท้องถิ่น)
ภาษีสุราภาษีสรรพสามิตค่าภาคหลวงแร่ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 

(3) รัฐจัดเก็บแล้วมอบให้ทั้งจาํนวนได้แก่ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
2) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรบัและใบอนุญาต 
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
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5) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามท่ีกฎหมายบัญญติัไว้ 
6) ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรจัดเก็บได้ในจังหวัดแล้วส่งให้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยละห้าของภาษีที่จัดเก็บได้ 
7) เงินอุดหนุนซึ่งรัฐบาลต้องจัดสรรใหใ้นทกุปีงบประมาณ 
 

 รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายจ่ายได้แยกเป็นหมวดรายจ่ายดังน้ี 

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

   จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ใหม่เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่เต็มรูปแบบมีงบประมาณรายได้เป็นของตนเองผู้บริหารมาจากการเลือกต้ัง
ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการลงทุน
คุ้มครองดูแลและบํารุง รักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมี
สังคมที่ดีรู้จักการมีส่วนร่วมและเสียสละต่อส่วนรวมตลอดจนมีจิตสํานึกต่อคุณประโยชน์ของประเทศชาติและ
พระมหากษัตริย์คณะทํางานการติดตามและประเมินผลจึงได้ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นแนวคิดเพ่ือนําไปเป็นกรอบในการติดตามฯ 

 

4. แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
 ความหมายของความคิดเหน็ 
  ประภา เพ็ญสุวรรณ (2520: 3) กล่าวว่าความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านทัศนคติอย่าง
หน่ึงแต่การแสดงความคิดเห็นน้ันมักจะมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็นส่วนที่พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะต่อ
สถานการณ์ภายนอก 

สุชา จันทร์เอม (2542) กล่าวว่าความหมายของความคิดเห็นไว้ว่าเป็นความรู้สึกของแต่ละ
บุคคลแต่เป็นลกัษณะที่ไม่ลึกซึ้งเท่ากับทัศนคติคนเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและความคิดเห็นจะเป็น
ส่วนหน่ึงของทัศนคติ 

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (อ้างถึงในสุพินดาวงษ์บุรี, 2547: 10-11) กล่าวว่าความคิดเห็นเป็นการ
แสดงออกโดยการพูดหรือเขียนเก่ียวกับทัศนคติหรือความเช่ือหรือค่านิยมของบุคคลความคิดเห็นไม่เหมือน
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ทัศนคติตรงที่ไม่จําเป็นต้องแสดงความรู้สึกอารมณ์หรือการแสดงพฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็น
คําพูดพร้อมเหตุผลที่บุคคลคิดขึ้นมาและถ้าไม่มีคนเห็นด้วยก็อาจเปลี่ยนคาพูดดังกล่าวได้ดังน้ันบุคคลที่มีทัศนะ
คติหรือความเช่ือหรือค่านิยมอย่างใดอย่างหน่ึงแต่ถ้าไม่แสดงความคิดเห็นออกมาก็จะไม่มีบุคคลใดทราบเลยว่า
บุคคลน้ันมีทัศนคติความเช่ือหรือค่านิยมเช่นใด 
 

 การวัดความคิดเห็น 

วิเชียร  เกตุสิงห์ (2541: 94-97) กล่าวไว้ว่าการใช้แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นจะต้อง
ระบุให้ผู้ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีกําหนดให้แบบสอบถามประเภทน้ีนิยมสร้างตามแนวคิด
ของ ลิเคริท์ (Likert) ซึ่งแบ่งนํ้าหนักของความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับได้แก่เห็นด้วยอย่างย่ิงเห็นด้วย
ไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงส่วนการให้คะแนนน้ันขึ้นอยู่กับใจความว่าจะเป็นทางปณิธาน 

ความคิดเห็นที่นิยมกันมากที่สุดเพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่ายประหยัดเวลาผู้ตอบเวลา
ผู้ตอบแบบสามารถแสดงทัศนคติในทางที่ชอบหรือไม่ชอบโดยยึดอันดับความชอบหรือไม่ชอบซึ่งอาจมีคําตอบ
ให้เลือก 5 หรือ 4 คําตอบและให้คะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ 

 

 ประโยชน์ของความคิดเหน็ 
เบสท์ (อ้างถึงในดวงอุมาโสภา, 2551: 24) กล่าวไว้ว่าความคิดเห็นเป็นการสํารวจศึกษา

ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งแต่ละคนจะแสดงความเช่ือและความรู้สึกใดๆออกมาโดยคําพูดการ
เขียนการสํารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายต่างๆเพราะจะทําให้สําเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายอย่างแท้จริง  

 

5. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลครั้งน้ี เป็นการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ โดยติดตามและ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวคดิในการติดตามและประเมินผล 

สถานภาพของประชาคม, ผู้นําชุมชน, 
ประชาชน 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ/สถานปัจจุบัน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

1. ความพึงพอใจของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

3. ผลการดําเนินงานของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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บทที่ 3 

วิธีการติดตามและประเมินผล 

 ในการติดตามและประเมินผลโครงการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2562  ระหว่างเดือนมีนาคม–มิถุนายน  2562 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งได้กําหนดหัวข้อและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

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

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร(Population) คือ ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น รวม 26  
อําเภอโดยแบ่งออกเป็น  4  เขต ดังน้ี 
  - เขตที่  1 อําเภอเมืองขอนแก่น, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง, 
อําเภอเขาสวนกวาง, อําเภอชุมแพและ อําเภออุบลรัตน์ 
  - เขตที่ 2 อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู, อําเภอภูผาม่าน, 
และอําเภอหนองเรือ 

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

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

1.2 กลุ่มตัวอย่าง(Sampling) คือ ประชากรที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์จํานวน 
ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น แบบไม่เจาะจง  ไม่กําหนดเพศ อายุ อาชีพ แต่ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต
จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อําเภอ  

2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
ขั้นเตรียมการ 

1.  ประชุมเจ้าหน้าที่กําหนดวิธีการสํารวจความคิดเห็น 
 2.  จัดเตรียมเครื่องมือสํารวจความคิดเห็นของประชาชน, ผู้นําชุมชนและประชาชนในเขต

จังหวัดขอนแก่น 
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ขั้นดําเนนิการ 
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สํารวจความคิดเห็น โดยแจกแบบสํารวจประชาชน, ผู้นําชุมชนและ

ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  จํานวน  26  อําเภอ 
 

ขั้นสุดท้าย 
1.  เจ้าหน้าที่ฝา่ยตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  รวบรวมข้อมูลประมวลผล

ข้อมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็น 
 2.  สรุปผล นําเสนอผู้บริหารในรูปแบบรายงานด้านวิชาการ 

 

3. พื้นที่ดําเนนิการติดตามและประเมินผล 
   26  อําเภอ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
 

4. เครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดเพ่ือ

เปิดโอกาสให้ประชาชน, ผู้นําชุมชนและประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้โดยอิสระ  แบบสอบถาม
แบ่งเป็น  3  ส่วน  ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี   

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของประชาชน, ผู้นําชุมชนและประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น  มี
ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean: x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ  

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เจ้าหน้าที่  ในการแจกแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างปลายปิด
และปลายเปิดให้กับประชาชน, ผู้นําชุมชนและประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น ทั้ง  26  อําเภอ  โดยได้แจก
แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการในส่วนของคําถามปลายเปิด จัดเก็บ
ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยละเอียด 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมนิผลโครงการ  ต้ังแต่เดือน มีนาคม 
– มิถุนายน  2562 
 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ีและร้อยละ ส่วนคําถามปลายปิดและจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลในเชิงลึกในส่วนของคําถามปลายเปิด  การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉลี่ย โดย
แบ่งคะแนนเฉลี่ยเป็น  5  ระดับ  สเกลคําถามมี  5  ระดับ  ดังน้ี  มากที่สุด (5)  มาก (4) ปานกลาง (3)  น้อย 
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(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 

 

จากหลักการดังกล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ทิพยา        
กิจวิจารณ์  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์(การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551 (หน้า 123 - 124 อ้างมาจากวาณี  
แสนมหาชัย) ดังน้ี 

  ระดับคะแนน    แปลผล 
 4.21 – 5.00     ระดับความพึงพอใจ     มากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20ระดับความพึงพอใจ          มาก 
 2.61 – 3.40     ระดับความพึงพอใจ     ปานกลาง 
 1.81 – 2.60     ระดับความพึงพอใจ     น้อย 
 1.00 – 1.80      ระดับความพึงพอใจ    น้อยที่สุด 
 

8. การนําเสนอ 

 จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถ่ี ร้อยละ เชิงพรรณนา บทที่ 4 
รูปแบบตารางแจกแจงความถี่ และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ ได้จากแบบสอบถามของ ผู้นํา
ชุมชนและประชาชน ค่าสถิติที่ใช้จะเป็นค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ  และสรุปผลการติดตามในภาพรวม แสดงในบทที่ 
5  และรวบรวมเป็นรูปเล่มวิชาการ รายงานผู้บริหารและลงใน Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น
ประจําปี พ.ศ. 2562  จํานวน  26  อําเภอ โดยแบ่งเขตอําเภอออกเป็น  4 เขต ดําเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามที่
สามารถนํามาทําการวิเคราะห์ได้  จํานวน  1,391  ชุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อ ดังน้ี 

 1. สญัลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย ได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

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

2.ขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
 1.วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1 ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 
วิเคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  ประกอบด้วย เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ/
สถานะปัจจุบัน  เป็นต้น 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในส่วนที่ 2 ประเมินระดับความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้จาก ความรู้ความ
เข้าใจ การนําไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของผู้นําชุมชน, ประชาชนในเขต
จังหวัดขอนแก่น ในการแสดงความคิดเห็น  
 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การติดตามและประเมินผลการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นประจําปี  พ.ศ. 2562 จากแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาและทําการวิเคราะห์ จํานวน 1,877  ชุด 
อ้างอิงจากตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W.Morganผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปรากฏดังน้ี 
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ส่วนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นข้อมูลเก่ียวกับ  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ เคย

เข้าร่วมโครงการฯ  สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และที่อยู่ 
                         (n= 1,391) 

ที่ รายการ จํานวน 
(คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 659 47.38
 หญิง 732 52.62
 รวม 1,391 100.00

2. อาย ุ  
 21 – 30 ปี 110 7.91
 31 – 40  ปี 130 9.35
 41 – 50  ปี 328 23.58
 51 -  60  ปี  516 37.10
 61  ปี ขึ้นไป 307 22.07
 รวม 1,391 100.00

3. ระดับการศึกษา  
 ประถมศึกษา 754 54.20
 มัธยมศึกษา  355 25.53
 ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา  109 7.84
 ปริญญาตรี 158 11.36
 สูงกว่าปริญญาตรี 15 1.08
 รวม 1,391 100.00

4. อาชีพ   
 ธุรกิจส่วนตัว 127 9.13
 พนักงานเอกชน 60 4.32
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 95 6.83
 เกษตรกร 728 52.34
 รับจ้าง 360 25.88
 อื่นๆ............................ 21  1.51
 รวม 1,391 100.00
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                                                                                                                         (n= 1,391) 

ที่ รายการ จํานวน 
(คน) ร้อยละ 

6. ที่อยู่   
 เขต 1 352  25.31 
 เขต 2  355 25.52 
 เขต 3 374 26.89 
 เขต 4 310  22.28 
 รวม 1,391  100.00 

 

   จากตารางท่ี 1  การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน, ผู้นําชุมชน และประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นประจําปี  พ.ศ. 2562  รวม 26 อําเภอ พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,391 คน 
เป็นชาย 659 คน คิดเป็นร้อยละ 47.38 เป็นหญิง 732 คน คิดเป็นร้อยละ 52.62  มีอายุอยู่ในช่วง 51 - 60 ปี มากท่ีสุด 
516 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  41-50 ปี  328 คน คิดเป็นร้อยละ 23.58 และ อายุ 61 ปีขึ้นไป
307  คน คิดเป็นร้อยละ 22.07 ระดับการศึกษามากที่สุด ระดับประถมศึกษา 754 คน คิดเป็นร้อยละ 54.20  รองลงมา
มัธยมศึกษา  355 คน คิดเป็นร้อยละ 25.53 และ ระดับปริญญาตรี  158 คิดเป็นร้อยละ 11.36  มีอาชีพเกษตรกรรม 
มากท่ีสุด  728 คน คิดเป็นร้อยละ 52.34  รองลงมารับจ้างทั่วไป  360 คน คิดเป็นร้อยละ 25.88 และ ทําอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว  127  คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 
  จากการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น    
รวม  26  อําเภอ  จํานวน 1,391 คน  โดยลงพ้ืนที่แจกและเก็บรวบรวมสํารวจกลับคืน รวม   4  เขต ดังน้ี   
 เขต 1 อําเภอเมืองขอนแก่น, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง, อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภอ  
อุบลรัตน์ จํานวน  352  คน  คิดเป็นรอ้ยละ 25.31  
 เขต 2 อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู ,อําเภอภูผาม่าน, อําเภอชุมแพ และ
อําเภอหนองเรือ จํานวน  355  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.52 
 เขต  3  อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน, อําเภอมัญจาคีรี  และ  อําเภอบ้านฝาง 
จาํนวน  374  คน  คิดเป็นร้อยละ 26.89  
 เขต 4  อําเภอพล, อําเภอหนองสองห้อง, อําเภอเปือยน้อย, อําเภอแวงน้อย, อําเภอแวงใหญ่, อําเภอชนบท และ
อําเภอโคกโพธ์ิไชย จํานวน  310  คน  คิดเป็นร้อยละ 22.28  
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ส่วนที่  2   ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในรอบปีทีผ่า่นมาปรากฏ ดังนี้  
 

   เขต 1  ประกอบด้วย อําเภอเมืองขอนแก่น, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง, อําเภอเขาสวน
กวาง  และอําเภออุบลรัตน์ ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัญหาในครัวเรอืนและชุมชนของประชาชนท่ีประสบ ในรอบปี  
ที่ผ่านมาผลการประเมิน มีดังน้ี 

ตารางที่ 2  สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  เขต 1 

 
หัวข้อ 

ระดับปัญหาในครัวเรือนและชุมชน (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่า 
เฉลี่ย

ระดับ 

1. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 58 
(16.48)

89 
(25.28) 

97 
(27.56)

75 
(21.31)

33 
(9.37) 1.211 3.18 ปาน

กลาง 

2. ปัญหาขาดแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค–บริโภค เลี้ยง
สัตว์ และการเกษตร 

60 
(17.04)

63 
(17.90) 

93 
(26.42)

83 
(23.58)

53 
(15.06) 1.303 2.98 ปาน

กลาง 

3. ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย 65 
(18.47)

76 
(21.59) 

77 
(21.87)

87 
(24.72)

47 
(13.35) 1.316 3.07 ปาน

กลาง 

4. ปัญหาการว่างงาน 77 
(21.87) 

65 
(18.47) 

104 
(29.54)

71 
(20.17)

35 
(9.94) 1.269 3.22 ปาน

กลาง 

5. ปัญหานํ้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร 36 
(10.23)

43 
(12.22) 

82 
(23.29)

99 
(28.12)

92 
(26.14) 1.277 2.52 ปาน

กลาง 

6. ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

90 
(25.57)

71 
(20.17) 

87 
(24.72)

74 
21.02) 

30 
(8.52) 1.290 3.33 ปาน

กลาง 

7. ปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่มีท่ีท้ิงขยะ น้ําเน่าเสีย ไม่มี
ระบบระบายน้ํา 

70 
(19.89)

61 
(17.33) 

102 
(28.98)

80 
(22.73)

39 
(11.08) 1.274 3.12 ปาน

กลาง 

8. ปัญหาด้านการศึกษา และขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

53 
(15.06)

62 
(17.61) 

116 
(32.95)

81 
(23.01)

40 
(11.36) 1.029 3.02 

ปาน
กลาง 
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หัวข้อ 

ระดับความต้องการพัฒนา (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อยท่ีสุด SD ค่า 
เฉลี่ย

ระดับ 

9. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 61 
(17.33) 

78 
(22.61)

95 
(26.99) 

77 
(21.87)

41 
(11.65) 1.259 3.12 ปาน

กลาง 

10. ปัญหาหนี้สิน 144 
(40.91) 

48 
(13.64)

60 
(17.04)

62 
(17.61)

38 
(10.79) 1.437 3.56 มาก 

11. ปัญหาอ่ืนๆ ระบุ.. 25 
(7.10) 

15 
(4.26) 

20 
(5.68)

48 
(13.64)

244 
(69.31) 1.202 1.66 น้อย 

รวม 1.367 2.98 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 2   พบว่า ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือน และชุมชนในปีที่ผ่านมาในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  เขต 1  

ประกอบด้วย อําเภอเมืองขอนแก่น, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง, อําเภอเขาสวนกวาง  และอําเภอ   
อุบลรัตน์  โดยภาพรวมสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย( x =2.98,S.D.1.367) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 59.60  เมื่อพิจารณา  เป็นรายข้อ พบว่า ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง
เกือบทุกข้อ โดยข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือ ปัญหาหน้ีสิน มีค่าเฉลี่ย( x =3.56,S.D.1.437) อันดับ 2 คือ ปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ย ( x =3.33,S.D.1.290) อันดับ 3 คือ ปัญหาการว่างงาน  
มีค่าเฉล่ีย( x =3.22,S.D.1.269)  อันดับ 4  คือ ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก มีค่าเฉล่ีย( x =3.18,        
S.D. 1.211) อันดับ 5 คือ ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย มีค่าเฉลี่ย( x =3.07,S.D.1.316) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยสุด  
คือ ปัญหาอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ีย( x =1.66,S.D.1.202) 
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       เขต 2  ประกอบด้วย อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู ,อําเภอภูผาม่าน, 
อําเภอชุมแพ และอําเภอหนองเรือ  ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนที่ประสบใน
รอบปีที่ผ่านมาผลการประเมนิ มีดังน้ี 
 

ตารางที่ 3  สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  เขต 2  
 

 
หัวข้อ 

ระดับปัญหาในครัวเรือนและชุมชน (355 คน) 

มากท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อยท่ีสุด SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 123 
(34.65)

68 
(19.15)

146 
(41.13)

11 
(3.10) 

7 
(1.97) 1.012 3.81 มาก 

2. ปัญหาขาดแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค–บริโภค 
เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร 

90 
(25.35) 

123 
(34.65) 

120 
(33.80)

19 
(5.35) 

3 
(0.85) 0.914 3.78 มาก 

3. ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย 97 
(27.32)

125 
(35.21)

83 
(23.38)

32 
(9.01) 

18 
(5.07) 1.113 3.71 มาก 

4. ปัญหาการว่างงาน 88 
(24.79)

122 
(34.37) 

93 
(26.20)

39 
(10.99)

13 
(3.66) 1.077 3.66 มาก 

5. ปัญหานํ้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร 51 
(14.37)

63 
(17.75)

116 
(32.68)

91 
(25.63)

34 
(9.58) 1.180 3.02 ปาน

กลาง 

6. ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

71 
(20.00)

78 
(21.97)

128 
(36.06)

58 
(16.34) 

20 
(5.63) 1.136 3.34 ปาน

กลาง 

7. ปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่มีท่ีท้ิงขยะ น้ําเน่า
เสีย ไม่มีระบบระบายน้ํา 

50 
(14.09)

102 
(28.73)

131 
(36.90)

56 
(15.78)

16 
(4.51) 1.042 3.32 ปาน

กลาง 

8. ปัญหาด้านการศึกษา และขาดแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

42 
(11.83)

94 
(26.48)

143 
(40.28)

57 
(16.06)

19 
(5.35) 1.029 3.23 ปาน

กลาง 

9. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 53 
(14.93)

85 
(23.94)

146 
(41.137)

53 
(14.93)

18 
(5.07) 1.052 3.29 ปาน

กลาง 
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หัวข้อ 

ระดับปัญหาในครัวเรือนและชุมชน (355 คน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่าเฉล่ีย ระดับ 

10. ปัญหาหนี้สิน 112 
(31.55)

116 
(32.68)

101 
(28.45)

22 
(6.20) 

4 
(1.13) 0.966 3.87 มาก 

11. ปัญหาอ่ืนๆ ระบุ 37 
(10.42) 

51 
(14.37)

147 
(41.41)

13 
(3.66) 

107 
(30.14) 1.312 2.71 ปาน

กลาง 

รวม 1.136 3.43 ปาน
กลาง 

         

                จากตารางที่ 3  พบว่า ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือน และชุมชนในปีที่ผ่านมาในจังหวัดขอนแก่น    เขต 2   
ประกอบด้วย อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู ,อําเภอภูผาม่าน, อําเภอชุมแพ และ
อําเภอหนองเรือ  โดยภาพรวมสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( x =3.43,S.D.1.136) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 68.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับของปัญหาอยู่ในระดับมาก บางข้อ โดยข้อที่มีปัญหาสูงสุด
คือ ปัญหาหน้ีสิน มีค่าเฉล่ีย( x =3.87,S.D.0.966) มากอันดับที่ 2 คือ ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก มี
ค่าเฉลี่ย ( x =3.81,S.D.1.012) มากอันดับที่ 3 ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตร มี
ค่าเฉล่ีย( x =3.78,S.D.0.914)  มากอันดับที่ 4 ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย มีค่าเฉลี่ย ( x =3.71,S.D.1.113) มากอันดับที่ 5  
ปัญหาการว่างงาน  มีค่าเฉล่ีย ( x =3.66,S.D.1.077) ตามลําดับ และปัญหาท่ีมีค่าน้อยสุด คือ ปัญหาในด้านอ่ืนๆ           
มีค่าเฉล่ีย ( x =2.71,S.D.1.312) 
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 เขต  3  ประกอบด้วย อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน, อําเภอมัญจาคีรี  และ  
อําเภอบ้านฝาง   ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนท่ีประสบในรอบปีที่ผ่านมาผล
การประเมิน มีดังน้ี 
 

ตารางที่ 4   สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  เขต 3  
 

 
หัวข้อ 

ระดับปัญหาในครัวเรือนและชุมชน (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 71 
(18.98) 

126 
(33.69)

141
(37.70)

33 
(8.82)

3 
(0.802) 

0.917 3.61 มาก 

2. ปัญหาขาดแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค–บริโภค เลี้ยงสัตว์ 
และการเกษตร 

88 
(23.53)

153 
(40.91)

76 
(20.32)

47 
(12.57)

10 
(2.67) 

1.045 3.70 มาก 

3. ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย 59 
(15.78)

138 
(36.90)

107
(28.61)

52 
(13.90)

18 
(4.81) 

1.063 3.45 ปาน
กลาง 

4. ปัญหาการว่างงาน 75 
(20.05)

143 
(38.24)

109
(29.14)

37 
(9.89)

10 
(2.67) 

0.996 3.63 มาก 

5. ปัญหานํ้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร 58 
(15.51)

153 
(40.91)

82 
(21.93)

44 
(11.77)

37 
(9.89) 

1.175 3.40 ปาน
กลาง 

6. ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

109 
(29.14) 

154 
(41.18) 

72 
(19.25)

26 
(6.95)

13 
(3.48) 

1.027 3.86 มาก 

7. ปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่มีท่ีท้ิงขยะ น้ําเน่าเสีย ไม่มี
ระบบระบายน้ํา 

58 
(15.51)

124 
(33.16) 

124
(33.16)

52 
(13.90)

16 
(4.28) 

1.043 3.42 ปาน
กลาง 

8. ปัญหาด้านการศึกษา และขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 38 
(10.16)

128 
(34.23)

107
(28.61)

88 
(23.53)

13 
(3.48) 

1.032 3.24 ปาน
กลาง 

9. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 48 
(12.83)

114 
(30.48)

138
(36.90)

66 
(17.65)

8 
(2.14) 

0.981 3.34 ปาน
กลาง 
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หัวข้อ 

ระดับปัญหาในครัวเรือนและชุมชน (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

10. ปัญหาหนี้สิน 146 
(39.04)

132 
(35.29)

86 
(23.00)

9 
(2.41)

1 
(0.27) 

0.854 4.10 มาก 

11. ปัญหาอ่ืนๆ ระบุ 29 
(7.75) 

127 
(33.96)

96 
(25.67)

10 
(2.67)

112 
(29.95) 

1.363 2.87 ปาน
กลาง 

รวม 1.098 3.51 มาก 

 
   จากตารางที่ 4  พบว่า ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือน และชุมชนในปีที่ผ่านมาในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  เขต 3  
ประกอบด้วย อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน, อําเภอมัญจาคีรี และอําเภอบ้านฝาง   
โดยภาพรวมสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( x =3.51,S.D.1.098) หรือคิดเป็นร้อยละ 
70.20  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับของปัญหาอยู่ในระดับมากบางข้อ โดยข้อที่มีปัญหาสูงสุดคือ ปัญหาหน้ีสิน 
มีค่าเฉลี่ย( x =4.10,S.D.0.854) อันดับ 2 คือ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน    
มีค่าเฉล่ีย( x =3.86,S.D.1.027) อันดับ 3 คือ ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค–บริโภค เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร      
มีค่าเฉลี่ย ( x =3.70,S.D.1.045)  อันดับ 4 ปัญหาการว่างงาน มีค่าเฉลี่ย( x =3.63,S.D.0.996) อันดับ 5  ปัญหาด้าน
เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก มีค่าเฉล่ีย ( x =3.61,S.D.0.917) ตามลําดับ  ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ปัญหาอื่นๆ 
มีค่าเฉล่ีย  ( x =2.87,S.D.1.363) 
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เขต  4  ประกอบด้วย อําเภอพล,อําเภอหนองสองห้อง,อําเภอเปือยน้อย,อําเภอแวงน้อย,อําเภอแวงใหญ่,อําเภอ
ชนบท และอําเภอโคกโพธ์ิไชย  ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนที่ประสบในรอบ
ปีที่ผ่านมาผลการประเมิน มีดังน้ี 

 

ตารางที่ 5  สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  เขต 4 
 

 
หัวข้อ 

ระดับปัญหาในครัวเรือนและชุมชน (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่า 
เฉลี่ย

ระดับ 

1. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 58 
(18.71)

157 
(50.64) 

83 
(26.77)

9 
(2.90) 

3 
(0.97) 0.794 3.83 มาก 

2. ปัญหาขาดแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค–บริโภค เลี้ยงสัตว์ 
และการเกษตร 

129 
(41.61) 

146 
(47.10) 

22 
(7.10) 

10 
(3.23) 

3 
(0.97) 0.800 4.25 มาก 

3. ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย 29 
(9.35) 

112 
(36.13)

102 
(32.90)

51 
(16.45)

16 
(5.16) 1.014 3.28 ปาน

กลาง 

4. ปัญหาการว่างงาน 50 
(16.13)

137 
(44.19)

86 
(27.74)

31 
(10.00)

6 
(1.93) 0.934 3.63 มาก 

5. ปัญหานํ้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร 45 
(14.52)

60 
(19.35)

44 
(14.19)

111 
(35.81)

50 
(16.13) 1.32 2.80 ปาน

กลาง 

6. ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

91 
(29.35)

154 
(49.68)

51 
(16.45)

12 
(3.87) 

2 
(0.64) 0.818 4.03 มาก 

7. ปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่มีท่ีท้ิงขยะ น้ําเน่าเสีย ไม่มี
ระบบระบายน้ํา 

44 
(14.19) 

156 
(50.32)

71 
(22.90) 

32 
(10.32) 

7 
(2.26) 0.926 3.64 มาก 

8. ปัญหาด้านการศึกษา และขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 37 
(11.93)

88 
(28.39) 

122 
(39.35)

55 
(17.74)

8 
(2.58) 0.978 3.29 ปาน

กลาง 

9. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 40 
(12.90)

98 
(31.61)

143 
(46.13)

27 
(8.71) 

2 
(0.64) 0.849 3.47 ปาน

กลาง 
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หัวข้อ 

ระดับปัญหาในครัวเรือนและชุมชน (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่า 
เฉลี่ย

ระดับ 

10. ปัญหาหนี้สิน 195 
(62.90)

76 
(24.52)

35 
(11.29)

4 
(1.29) 

- 
(0.00) 0.744 4.49 มาก 

11. ปัญหาอ่ืนๆ ระบุ 54 
(17.42)

82 
(26.45)

112 
(36.13)

55 
(17.74)

7 
(2.26) 1.038 3.39 ปาน

กลาง 

รวม 1.047 3.65 มาก 

   
จากตารางที่ 5   พบว่า ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือน และชุมชนในปีที่ผ่านมาในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   เขต 4  

ประกอบด้วย อําเภอพล, อําเภอหนองสองห้อง, อําเภอเปือยน้อย, อําเภอแวงน้อย,อําเภอแวงใหญ่,อําเภอชนบท และ 
อําเภอโคกโพธ์ิไชย  โดยภาพรวมสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =3.65,S.D.1.047) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 73.00  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับปัญหาในครัวเรือนและชุมชนอยู่ในระดับมากบางข้อ 
โดยข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือ ปัญหาหน้ีสิน  มีค่าเฉล่ีย ( x =4.49,S.D.0.744) อันดับ 2 คือ ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการ
อุปโภค–บริโภค เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร มีค่าเฉลี่ย ( x =4.25,S.D.0.800) อันดับ 3 ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉล่ีย ( x =4.03,S.D.0.818) อันดับ 4  ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่
สะดวก  มีค่าเฉล่ีย ( x =3.96,S.D.0.755)  อันดับ 5 ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่มีที่ทิ้งขยะ นํ้าเน่าเสีย ไม่มีระบบระบายนํ้า 
มีค่าเฉลี่ย ( x =3.64 ,S.D.0.926) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยสุด คือ ปัญหานํ้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร มีค่าเฉลี่ย        
( x =2.80,S.D.1.320) 
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3. ความต้องการของประชาชนท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา ในระยะเวลา  3  ปี  ดังนี้ 
 

เขต  1  ประกอบด้วย อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู , อําเภอภูผาม่าน, 
อําเภอชุมแพ และอําเภอหนองเรือ   ระดับความความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาในระยะเวลา 
3 ปี  เขต 1  ผลการประเมิน มีดังน้ี 

ตารางที่ 6  ความต้องการพัฒนาของประชาชน ในระยะเวลา 3 ปี เขต 1 

 
หัวข้อ 

ระดับความต้องการพัฒนา (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่า 
เฉลี่ย

ระดับ

1. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 78 
(22.16) 

88
(25.00)

66 
(18.75)

62 
(17.61)

58 
(16.48) 1.392 3.19 ปาน

กลาง 

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เลี้ยง
สัตว์ และการเกษตร 

65 
(18.47)

65
(18.47)

101 
(28.69)

64 
(18.18)

57 
(16.19) 1.323 3.05 ปาน

กลาง 

3. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

68 
(19.32)

76
(21.59)

90 
(25.57)

63 
(17.90)

55 
(15.62) 1.334 3.11 ปาน

กลาง 

4. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 110 
(31.25)

84
(23.86)

66 
(18.75)

62 
(17.61)

30 
(8.52) 1.318 3.52 มาก 

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

121 
(34.37)

73
(20.74)

65 
(18.47)

64 
(18.18)

29 
(8.24) 1.339 3.55 มาก 

6. โครงการด้านการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 67 
(19.03)

74
(21.02)

97 
(27.56)

66 
(18.75)

48 
(13.64) 1.299 3.13 ปาน

กลาง 

7. โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา 73 
(20.74)

78
(22.16)

103 
(29.26)

48 
(13.07)

52 
(14.77) 1.315 3.21 ปาน

กลาง 

8. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 

68 
(19.32) 

90
(25.57)

84 
(23.86)

62 
(17.61)

48 
(13.64) 1.306 3.19 ปาน

กลาง 
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หัวข้อ 

ระดับความต้องการพัฒนา (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่า 
เฉลี่ย

ระดับ

9. โครงการด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาสุขภาพ
อนามัย 

104 
(29.54)

85
(24.15)

88 
(25.00)

53 
(15.07)

22 
(6.25) 1.230 3.56 มาก 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 81 
(23.01)

83
(23.58)

78 
(22.16)

62 
(17.61)

48 
(13.64) 1.348 3.25 ปาน

กลาง 

11. โครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเกษตร
และปศุสัตว์ 

60 
(17.04)

81
(23.01)

94 
(26.71)

59 
(16.76)

58 
(16.48) 1.317 3.07 ปาน

กลาง 

รวม 1.333 3.26 ปาน
กลาง

 
    จากตารางที่ 6    พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย  อําเภอเมืองขอนแก่น, 

อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง, อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภออุบลรัตน์  โดยภาพรวมประชาชนต้องการ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาในระยะเวลา 3 ปี ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย            
( x =3.26,S.D.1.333)  หรือคิดเป็นร้อยละ 65.20  ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการที่ต้องการให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกข้อ และโครงการที่ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นพัฒนาเป็นอันดับแรก คือ โครงการด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาสุขภาพอนามัย มีค่าเฉล่ีย            
( x =3.56,S.D.1.230)  อันดับ 2  โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉล่ีย ( x =3.55,S.D.1.339) อันดับ 3 โครงการส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉล่ีย ( x =3.52,S.D.1.318) 
อันดับ 4  โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย ( x =3.25,S.D.1.348) อันดับ 5  โครงการส่งเสริมด้าน
การศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( x =3.21,S.D.1.315) ตามลําดับ และ โครงการที่ต้องการให้พัฒนาน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ มีค่าเฉล่ีย( x =3.07,S.D.1.317)       
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    เขต 2 ประกอบด้วย อําเภอเมืองขอนแก่น, อําเภอกระนวน, อําเภอซําสูง,อําเภอนํ้าพอง,อําเภอเขาสวนกวาง  
และอําเภออุบลรัตน์ ระดับความความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาในระยะเวลา 3 ปี ผลการ
ประเมิน มีดังน้ี 

ตารางที่ 7  ความต้องการพัฒนาของประชาชน ในระยะเวลา 3 ปี เขต 2 

 
หัวข้อ 

ระดับความต้องการพัฒนาฯ (จํานวนคน) 

มากท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ 

1. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 144 
(40.56)

88 
(24.79)

111 
(31.27)

5 
(1.41) 

7 
(1.97) 

0.976 4.01 มาก 

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร 

114 
(32.11)

116 
(32.68)

96 
(27.04)

20 
(5.63) 

9 
(2.54) 

1.013 3.86 มาก 

3. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

72 
(20.28)

167 
(47.04)

81 
(22.82)

26 
(7.32) 

9 
(2.53) 

0.944 3.75 มาก 

4. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 77 
(21.69)

157 
(44.21)

87 
(24.51)

29 
(8.17) 

5 
(1.41) 

0.928 3.77 มาก 

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

96 
(27.04)

146 
(41.13)

71 
(20.00)

34 
(9.58) 

8 
(2.25) 

1.010 3.81 มาก 

6. โครงการด้านการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 64 
(18.04)

161 
(45.35)

89 
(25.07)

33 
(9.30) 

8 
(2.25) 

0.949 3.68 มาก 

7. โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา 74 
(20.85) 

153 
(43.10) 

98 
(27.62)

27 
(7.61) 

3 
(0.85) 

0.897 3.75 มาก 

8. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 

67 
(18.87) 

150 
(42.25)

99 
(27.89)

33 
(9.30) 

6 
(1.69) 

0.941 3.67 มาก 

9. โครงการด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาสุขภาพ
อนามัย 

85 
(23.94) 

147 
(41.41)

85 
(23.94)

28 
(7.89) 

10 
(2.82) 

0.995 3.76 มาก 
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หัวข้อ 

ระดับความต้องการพัฒนาฯ (จํานวนคน) 

มากท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 79 
(22.25) 

136 
(38.31)

91 
(25.63)

41 
(11.55)

8 
(2.25) 

1.016 3.67 มาก 

11. โครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์ 

129 
(36.34)

106 
(29.86)

84 
(23.66)

31 
(8.73) 

5 
(1.41) 

1.033 3.91 มาก 

รวม 0.979 3.79 มาก 

   

     จากตารางที่ 7  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เขต 2 ประกอบด้วย อําเภอภูเวียง, อําเภอ
เวียงเก่า, อําเภอหนองนาคํา, อําเภอสีชมพู , อําเภอภูผาม่าน, อําเภอชุมแพ และอําเภอหนองเรือ  โดยภาพรวมประชาชน
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาในระยะเวลา 3 ปี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x =3.79,S.D.0.979)  
หรือคิดเป็นร้อยละ 75.80 ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ และโครงการที่ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาเป็นอันดับแรก คือ โครงการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง มีค่าเฉลี่ย ( x =4.01,S.D.0.976) อันดับ 2  โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์  มีค่าเฉลี่ย ( x =3.91,S.D.1.033) อันดับ 3 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เลี้ยง
สัตว์และการเกษตร  มีค่าเฉล่ีย ( x =3.86,S.D.1.013) อันดับ 4  โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ย ( x =3.81,S.D.1.010)อันดับ 5 โครงการส่งเสริมอาชีพ   
มีค่าเฉลี่ย โครงการส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉลี่ย( x =3.77,S.D.928) ตามลําดับ และ โครงการท่ีต้องการให้พัฒนาน้อยที่สุด 
คือ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย( x =3.67,S.D.0.941)       
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 เขต 3  ประกอบด้วย อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน, อําเภอมัญจาคีรีและ
อําเภอบ้านฝาง ระดับความความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาในระยะเวลา 3 ปี  ผลการ
ประเมิน มีดังน้ี 

ตารางที่ 8  ความต้องการพัฒนาของประชาชน ในระยะเวลา 3 ปี เขต 3 

 

 
หัวข้อ 

ระดับความต้องการพัฒนา (จํานวนคน) 

มากท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด SD ค่าเฉล่ีย ระดับ

1. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 97 
(25.94)

142 
(37.97)

101 
(27.05)

33 
(8.82) 

1 
(0.27) 0.932 3.80 มาก 

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร 

110 
(29.41)

153 
(40.91)

79 
(21.12)

27 
(7.22) 

5 
(1.34) 0.951 3.90 มาก 

3. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

60 
(16.04)

218 
(58.29)

72 
(19.25)

22 
(5.88) 

2 
(0.54) 0.780 3.83 มาก 

4. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 60 
(16.04)

221 
(59.09)

69 
(18.45)

22 
(5.88) 

2 
(0.54) 0.777 3.84 มาก 

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

118 
(31.55)

178 
(47.59)

64 
(17.11)

8 
(2.14) 

6 
(1.60) 0.845 4.05 มาก 

6. โครงการด้านการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 69 
(18.45)

193 
(51.60)

94 
(25.13)

18 
(4.81) 

- 
(0.00) 0.776 3.84 มาก 

7. โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา 49 
(13.10)

193 
(51.60)

99 
(26.47)

28 
(7.49) 

5 
(1.34) 0.843 3.68 มาก 

8. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 

36 
(9.63) 

194 
(51.87)

108 
(28.88)

29 
(7.75) 

7 
(1.87) 0.837 3.60 มาก 

9. โครงการด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาสุขภาพ
อนามัย 

44 
(11.77)

205 
(54.81)

93 
(24.87)

18 
(4.81) 

14 
(3.74) 0.883 3.66 มาก 



การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2562 32 
 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 
หัวข้อ 

ระดับความต้องการพัฒนา (จํานวนคน) 

มากท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด SD ค่าเฉล่ีย ระดับ

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 76 
(20.32)

185 
(49.47)

87 
(23.26)

18 
(4.81) 

8 
(2.14) 0.886 3.81 มาก 

11. โครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์ 

109 
(29.14) 

175 
(46.79)

77 
(20.59)

7 
(1.87) 

6 
(1.60) 0.847 4.00 มาก 

รวม 0.863 3.82 มาก 

 

       จากตารางที่ 8  พบว่า สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เขต 3 
ประกอบด้วย อําเภอบ้านแฮด, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอโนนศิลา, อําเภอพระยืน, อําเภอมัญจาคีรีและอําเภอบ้านฝาง     
โดยภาพรวมประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาในระยะเวลา 3 ปี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย     
( x =3.82,S.D.0.863)  หรือคิดเป็นร้อยละ 76.40  ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการที่ต้องการให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา อยู่ในระดับมากทุกข้อ และโครงการที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา
เป็นอันดับแรก คือ โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีค่าเฉล่ีย ( x =4.05,S.D.0.845) อันดับ 2  โครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง มีค่าเฉลี่ย ( x =4.00,S.D.0.863) อันดับ 3 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตร  มีค่าเฉล่ีย ( x =3.90,S.D.0.951) อันดับ 4  โครงการด้านการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ( x =3.84,S.D.0.776) อันดับ 5 โครงการส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉล่ีย ( x =3.84,S.D 0.777) 
ตามลําดับ และ โครงการท่ีต้องการให้พัฒนาน้อยที่สุด คือ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ มีค่าเฉล่ีย ( x =3.60,S.D.0.837)       
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                เขต 4  ประกอบด้วย อําเภอพล, อําเภอหนองสองห้อง, อําเภอเปือยน้อย, อําเภอแวงน้อย, อําเภอ    แวง
ใหญ่, อําเภอชนบท และ อําเภอโคกโพธิ์ไชย  ระดับความความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาใน
ระยะเวลา 3 ปี  ผลการประเมิน มีดังน้ี 
 

ตารางที่ 9  ความต้องการพัฒนาของประชาชน ในระยะเวลา 3 ปี เขต 4 

 
หัวข้อ 

ระดับความต้องการพัฒนา (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่า 
เฉลี่ย

ระดับ 

1. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 78 
(25.16) 

148 
(47.74)

79 
(25.48)

5 
(1.61) 

- 
(0.00) 0.755 3.96 มาก 

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เลี้ยง
สัตว์ และการเกษตร 

150 
(48.39)

112 
(36.13)

43 
(13.87)

5 
(1.61) 

- 
(0.00) 0.768 4.31 มาก 

3. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

46 
(14.84)

147 
(47.42)

111 
(35.81)

6 
(1.93) 

- 
(0.00) 0.723 3.754 มาก 

4. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 71 
(22.90)

152 
(49.03)

80 
(25.81)

7 
(2.56) 

- 
(0.00) 0.756 3.93 มาก 

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

135 
(43.55)

109 
(35.16)

59 
(19.03)

7 
(2.26) 

- 
(0.00) 0.822 4.20 มาก 

6. โครงการด้านการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 56 
(18.06)

122 
(39.35)

122 
(39.35)

10 
(3.23) 

- 
(0.00) 0.791 3.72 มาก 

7. โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา 44 
(14.19) 

145 
(46.77)

111 
(35.81)

9 
(2.90) 

1 
(0.32) 0.751 3.72 มาก 

8. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 

41 
(13.23)

134 
(43.23)

120 
(38.71)

15 
(4.84) 

- 
(0.00) 0.768 3.65 มาก 

9. โครงการด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาสุขภาพ
อนามัย 

61 
(19.68)

128 
(41.29)

109 
(35.16)

12 
(3.87) 

- 
(0.00) 0.806 3.77 มาก 
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หัวข้อ 

ระดับความต้องการพัฒนา (จํานวนคน) 

ากท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

SD ค่า 
เฉลี่ย

ระดับ 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 63 
(20.32) 

110 
(35.48)

107 
(34.52)

28 
(9.03) 

2 
(0.65) 0.922 3.66 มาก 

11. โครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเกษตร
และปศุสัตว์ 

83 
(26.77) 

145 
(46.77)

73 
(23.55)

9 
(2.90) 

- 
(0.00) 0.787 3.97 มาก 

รวม 0.816 3.88 มาก 

 
จากตารางที่ 9  พบว่า ประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เขต 4  ประกอบด้วย อําเภอพล , อําเภอหนอง  

สองห้อง, อําเภอเปือยน้อย , อําเภอแวงน้อย , อําเภอแวงใหญ่, อําเภอชนบทและอําเภอโคกโพธ์ิไชย โดยภาพรวม
ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาในระยะเวลา 3 ปี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย            
( x =3.88,S.D.0.816)  หรือคิดเป็นร้อยละ 77.60  ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการที่ต้องการให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาอยู่ในระดับมากทุกข้อ และโครงการที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา
เป็นอันดับแรก คือ โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเ พ่ือการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตร  มีค่าเฉลี่ย            
( x =4.31,S.D.0.768) อันดับ 2โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉล่ีย ( x =4.20,S.D.0.822) อันดับ 3  โครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเกษตรและ
ปศุสัตว์โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง มีค่าเฉล่ีย ( x =3.97,S.D.0.787) อันดับ 4  โครงการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง มีค่าเฉล่ีย ( x =3.96,S.D 0.755)  อันดับ 5 โครงการส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉลี่ย ( x =3.93,S.D 0.756) 
ตามลําดับ และ โครงการท่ีต้องการให้พัฒนาน้อยที่สุด คือ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ มีค่าเฉล่ีย( x =3.65,S.D.0.768)       
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ตารางที่ 10  สรุปปัญหาท่ีพบในแต่ละเขต  เขต  1 – 4 ในพืน้ที่จังหวัดขอนแก่น  และโครงการที่ต้องการให ้
              องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนนิการในระยะเวลา 3 ป ี เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 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. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
3. ปัญหาด้านขาดแคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-  
    บริโภค  เลี้ยงสัตว์และการเกษตร 
4. ปัญหาด้านป่าไม้ถูกทําลาย 
5. ปัญหาการว่างงาน 

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

เขต 3 1. ปัญหาด้านหน้ีสิน 
2. ปัญหาด้านยาเสพติดอาชญากรรมและความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
    เลี้ยงสัตว์และการเกษตร 
4. ปัญหาด้านการว่างงาน 
5. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 

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

เขต 4 1. ปัญหาด้านหน้ีสิน 
2. ปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
    เลี้ยงสัตว์และการเกษตร 
3. ปัญหาด้านยาเสพติดอาชญากรรมและความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ไมม่ีที่ทิ้งขยะ นํ้าเน่าเสีย  
    ไม่มีระบบระบายนํ้า 

1. พัฒนาด้านแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
    เลี้ยงสัตว์และการเกษตร 
2. พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
    ยาเสพติด อาชญากรรม 
3. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร 
    และปศสุัตว์ 
4. พัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
5. พัฒนาด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพ 
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   ตารางที่ 11     สรุปภาพรวมสภาพปัญหาท่ีประชาชนประสบในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง  4  เขต 

    ปญัหา 
ค่าเฉลี่ย 

(x) 

ค่า 

Std. 
แปรผล 

1. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 3.61 0.990 มาก 

2. ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว์ และเกษตร 3.68 1.016 มาก 

3. ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย 3.38 1.127 ปานกลาง 

4. ปัญหาการว่างงาน 3.54 1.069 มาก 

5. ปัญหาน้ําทว่มพ้ืนที่การเกษตร 2.94 1.238 ปานกลาง 

6. ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 3.64 1.068 มาก 

7.ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ไมม่ีที่ทิ้งขยะ นํ้าเน่าเสีย ไม่มีระบบระบายนํ้า 3.38 1.072 ปานกลาง 

8. ปัญหาด้านการศึกษา และขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3.20 1.017 ปานกลาง 

9. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 3.31 1.031 ปานกลาง 

10. ปัญหาหน้ีสิน 4.01 1.001 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.76 1.186 มาก 

 
    จากตารางที่ 11   พบว่า ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือน และชุมชนในปีที่ผ่านมาในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น

ทั้งหมด  โดยภาพรวมสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชน อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย( x =3.76,S.D.1.186) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 75.20  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของปัญหา   พบว่า  สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชน อยู่ในระดับมากเป็น 
บางข้อ โดยข้อที่มีปัญหาสูงสุดของจังหวัดขอนแก่น คือ ปัญหาหน้ีสิน มีค่าเฉล่ีย( x =4.01,S.D.1.001) อันดับ 2 คือปัญหา
ขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว์ และเกษตร  มีค่าเฉลี่ย ( x =3.68,S.D.1.016) อันดับ 3 คือ ปัญหายา
เสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีค่าเฉล่ีย( x =3.64,S.D.1.068)  อันดับ 4  คือ ปัญหาด้าน
เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  มีค่าเฉล่ีย( x =3.61, S.D. 0.990) อันดับ 5 คือ ปัญหาการว่างงาน มีค่าเฉล่ีย             
( x =3.54 ,S.D.1 .069)ตามลํา ดับ  ส่วนข้อที่ มี ปัญหาน้อยสุด  คือ ปัญหาน้ํ าท่ วม พ้ืนที่ การ เกษตร  มีค่ า เฉ ล่ีย             
( x =2.94,S.D.1.238) 
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 ตารางที่ 12   สรุปภาพรวมความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในระยะเวลา 3 ป ี  

โครงการพฒันา ค่าเฉลี่ย 
(x) 

ค่า 
Std. 

แปรผล 

1. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 3.74 1.014 มาก 

2. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค–บริโภค เลี้ยงสัตว์ และเกษตร 3.78 1.014 มาก 

3. โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.61 0.946 มาก 

4. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 3.77 0.945 มาก 

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 3.91 1.004 มาก 

6. โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 3.36 0.768 ปานกลาง 

7.โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา 3.59 0.952 มาก 

8. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 3.53 0.964 มาก 

9.โครงการด้านการป้องกัน ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย 3.69 0.979 มาก 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 3.60 1.043 มาก 

11. โครงการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 3.74 0.996 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.67 0.983 มาก 

        

               จากตารางที่ 12   พบว่า โดยภาพรวมประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา      
ใน ระยะเวลา 3  ปี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x =3.67,S.D.0.983)  หรือคิดเป็นร้อยละ 73.40 ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  โครงการที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาอยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ  และโครงการที่
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาเป็นอันดับแรก คือ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีค่าเฉล่ีย ( x =3.91,S.D.1.004) อันดับ 2 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
เพ่ือการอุปโภค–บริโภค เลี้ยงสัตว์ และเกษตร  มีค่าเฉล่ีย ( x =3.78,S.D.1.104) อันดับ3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ        
มีค่าเฉลี่ย ( x =3.77,S.D.0.945) อันดับ 4  โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง และโครงการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์  มีค่าเฉล่ีย ( x =3.74,S.D 1.014)  อันดับ 5 โครงการด้านการป้องกัน ควบคุมและ
รักษาสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ย ( x =3.69,S.D 0.979) ตามลําดับ และ โครงการท่ีต้องการให้พัฒนาน้อยที่สุด คือ 
โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉล่ีย( x =3.36,S.D.0.768)       
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บทที่  5 
 

สรุปการติดตามและประเมินผล 
 

   การติดตามและประเมินผลในคร้ังน้ี  เป็นการติดตามและประเมินผลการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2562 รวม  26 อําเภอ 
ระหว่างเดือน  มีนาคม - มิถุนายน 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล             
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอสรุปผลการติดตามและประเมินผล   ตามหัวข้อดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ 
2. สรุปผล 
3. ข้อเสนอแนะ   

 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือทราบความต้องการของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

 (1) สถานภาพท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 
          พบว่า กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลูเป็นประชาคม,ผู้นําชุมชน  และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น รวม  
26 อําเภอ  โดยแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสํารวจ พบว่า จากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 1,391 คน เป็นชาย 659 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.38 เป็นหญิง 732 คน คิดเป็นร้อยละ 52.62  มีอายุอยู่ในช่วง 51 - 60 ปี มากที่สุด 516 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.10  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  41-50 ปี  328 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.58  และ อายุ  61 ปีขึ้นไป    
307 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07  ระดับการศกึษามากที่สุด ระดับประถมศึกษา 754  คน  คิดเป็นร้อยละ 54.20  
รองลงมามัธยมศึกษา  355 คน คิดเป็นร้อยละ 25.53 และ ระดับปริญญาตรี  158 คดิเป็นร้อยละ 11.36  มีอาชีพ
เกษตรกรรม มากท่ีสุด  728 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.34  รองลงมารับจ้างทั่วไป  360  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.88  
และทําอาชีพธุรกิจส่วนตัว 127 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 
 

 (2)  ระดับสภาพปญัหาในครัวเรือนและชุมชน ของประชาชนในพื้นทีจั่งหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย ( x ) 3.76 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.20  โดยเรียงลําดับปัญหาจากมากไปหาน้อย  5 ลําดับ ดังน้ี 
  1. ปัญหาด้านหน้ีสิน           มีค่าเฉล่ีย ( x )4.01 
  2. ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค       มีค่าเฉล่ีย ( x )3.68 
                         เลี้ยงสัตว์ และเกษตร   
  3. ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิต  มีค่าเฉลี่ย ( x )3.64 

และทรัพย์สิน 
4. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก                 มีค่าเฉล่ีย ( x )3.61 
5. ปัญหาการว่างงาน                                               มีค่าเฉล่ีย ( x )3.54 
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          (3) ระดับโครงการพัฒนาที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต้องการใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ดําเนินการในระยะเวลา 3 ปี อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.67 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.40  โดย
เรียงลําดับความต้องการพัฒนาจากมากไปหาน้อย 5 ลําดับ ดังน้ี 

   1.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม        มีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.91 
               และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
          2.  โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค–บริโภค เลี้ยงสัตว์       มคี่าเฉล่ีย ( x ) 3.78 
               และเกษตร   
          3.  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ                                          มคี่าเฉล่ีย ( x ) 3.77 
          4.  โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง และโครงการพัฒนา      มีค่าเฉล่ีย ( x ) 3.74 
               สง่เสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศสุัตว์ 
          5. โครงการด้านการป้องกัน ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย        มคี่าเฉล่ีย ( x ) 3.69 
 

 

     ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองในจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อําเภอ 

       สรุปได้ว่า จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ได้เสนอแนวคิดความต้องการของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนร่วมประชุมวางแผน ลงมติ หาข้อสรุปในการ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดเรียงความสําคัญความเดือดร้อนที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก 
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอโครงการ ร่วมตรวจสอบร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชน ซึ่งมีปัจจัยที่เก่ียวของท้ังสถานภาพทางสังคม สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพ ในการลดภาระหนี้สิน จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่มีปัญหาหน้ีสิน ที่ต้องได้รับการแก้ไขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

    การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ของตนเองในทุกขั้นตอน
ทั้งในการแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหา เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ย่อมรู้
ความต้องการของตนเอง  ประชาชนจึงมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย วางแผน ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบการใช้อํานาจ
ของรัฐในทุกระดับ ร่วมติดตามและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบที่ประชาชน ชุมชนในทุกรูปแบบ การเข้า
ไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน และอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาใน
ท้องถิ่นของตนเอง การมีส่วนร่วมจะเป็นเคร่ืองประกันว่าสิ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องการท่ีสุดน้ัน จะได้รับการตอบสนอง
และทําให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าสิ่งน้ันจะตรงกับความต้องการท่ีแท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์เท่าเทียมกัน  

 การสํารวจความคิดเห็นเป็นวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ การค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่นจะทําให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างดี
ย่อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท่ีสามารถแก้ไขได้ตรงจุด และเห็นความต้องการของคนในชุมชนซึ่งจะทําให้ชุมชนมีการ
พัฒนา ขยายเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทําให้ชุมชนมีความสามัคคี สร้างโอกาสให้กับ
ชุมชนในการพัฒนาและสามารถต่อรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 
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 ทั้งน้ีสรุปได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเกิดจากความต้องการของคนในชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ร่วมเสนอโครงการ ร่วมวางแผน ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ รวมท้ังร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน คนในชุมชน ถ้าคนในชุมชนมีความ
สามัคคี มีความเข้มแข็งจะทําให้ชุมชนน้ันพัฒนาสู่ชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้
รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่ได้ทําการเก็บรวบรวมโครงการ เพ่ือนําไปสู่ขบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตลอดจน การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินการในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้นหรือระยะ
ยาว ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่นได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

ข้อเสนอของประชาชน 
1. ต้องการให้พัฒนาไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทางหลักเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
2. ต้องการให้ปรับปรุงถนนเช่ือมหมู่บ้านเป็นหลุม บ่อ เดินทางอันตราย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการให้มีรายได้ 
4. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชให้หลากหลายให้เป็นรายได้หลัก และมีกองทุนในหมู่บ้าน 
5. ควรส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ เลี้ยงสัตว์ที่มีระยะเวลาสั้นให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
6. ควรจัดหาแหล่งนํ้าไว้ อุปโภค-บริโภค ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 
7. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน คนในชุมชน เข้าใจหลักในการจัดทําแผนฯ ต้องทําให้ครอบคลุมทุกมิติ 
8. ต้องการให้พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนํ้าเสีย ในชุมชนไหลลงแม่นํ้า 
9. ต้องการให้การสนับสนุนลานกีฬา และอุปกรณ์ในการออกกําลังกายให้ครอบคลุมหมู่บ้าน ตําบล 
10. ควรจัดให้มีการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนปีละ 2 ครั้ง เพ่ือประเมินความพร้อมของผู้เข้าร่วม

รับการอบรม 
11. อําเภอซําสูง ต้องการจัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสายงานต่างๆ ลงพ้ืนที่ เพ่ือหาข้อมูลที่แท้จริงนําไปแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดและรวดเร็ว 
12. อําเภอภูเวียง ต้องการให้มีการขยายเส้นทางและถนนลาดยางให้มีความมั่นคงถาวร 
13. อําเภอหนองนาคํา ต้องการให้แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เพราะยาเสพติดได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน 
14. อําเภอมัญจาคีรี ต้องการของบประมาณขุดลอกหนองแปน ไว้เป็นที่เก็บกักนํ้าของชาวบ้านที่ใช้ร่วมกัน

หลายหมู่บ้าน เช่นทํานํ้าประปา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บริเวณรอบหนอง ปัจจุบันหนองแปนต้ืนเขิน 
15. อําเภอบ้านแฮด ต้องการไฟฟ้าแสงสว่างตามแยกซอย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
16. อําเภอบ้านแฮด ต้องการให้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจของชุมชนเพ่ือให้เกิดความรู้ด้านต่างๆ    
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการติดตามฯ มีดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
1.1 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยังเป็นหน่วยงาน

หลักในการดูและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 26 อําเภอ ทําให้ดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในพ้ืนที่เข้ามาดูแลร่วมกัน 

1.2 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดสรรงบประมาณลงในพ้ืนที่แต่ละอําเภอ เช่น เข้าไปดําเนินการเองด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมอาชีพ และ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ โครงการที่ไม่เกินศักยภาพหน่วยงานในพ้ืนที่ควรดําเนินการเอง 

1.3 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดทําแผนฯ และ
บรรจุโครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น และสําคัญนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือรอให้การสนับสนุนงบประมาณคร้ังต่อไป 

1.4 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นยังมีปัญหาหลายอย่าง 
ที่ต้องดําเนินการแก้ไข องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ รวมท้ัง
หน่วยงานเอกชน องค์กรต่างๆ ต้องเข้ามาบูรณาการ ร่วมมือกัน และดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

2. ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลครั้งต่อไป 
2.1 ควรติดตามและประเมินผลเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้ความรู้เก่ียวกับ

การเสนอโครงการ การจัดทําแผน การประสานแผนฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงต้องกับความต้องการประชาชน 
2.2 ควรติดตามและประเมินผลโครงการที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการไปจนถึงขั้นตอนดําเนินการ เพ่ือ

จะได้รับทราบข้อมูลนําไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในสิ่งที่บกพร่องต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 



             การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2562 
 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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แบบสํารวจความคิดเหน็ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถ่ินจังหวัดขอนแก่น 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
คําชี้แจง     แบบสํารวจน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น  
               สาํหรับนํามาใช้ในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 
 
คําอธบิาย   กรุณากาเครื่องหมาย √ ในช่องว่างให้ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านและตอบคําถามในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริง 
                และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
ส่วนที่ 1     ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ       (   )  หญิง      (   ) ชาย 
2  อายุ........................ปี 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน    บ้านเลขที่       หมู่ที่      ตําบล                    อําเภอ                        จังหวัดขอนแก่น 
4.  ระดับการศึกษา (     )   ประถมศึกษา    (     )  มัธยมศึกษา  

(     )   ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา (     )  ปริญญาตรี      
(     )  สูงกว่าปริญญาตร ี

5.  อาชีพ    (     )  ธุรกิจสว่นตัว     (     )  พนักงานเอกชน   
(     )  ข้าราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ   (     )  เกษตรกร  
(     ) รับจ้าง  (     )  อ่ืนๆ(ระบุ).....................................................  

ส่วนที่ 2  สภาพปัญหาในครวัเรือนและชุมชนของท่านที่ประสบในรอบปีที่ผ่านมา 

ปัญหา 
ระดับของปัญหา 

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก      
2 ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค–บริโภค เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร      
3 ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย      
4 ปัญหาการว่างงาน      
5 ปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่การเกษตร      
6 ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
7 ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ไมม่ทีี่ทิ้งขยะ นํ้าเน่าเสีย ไม่มีระบบระบายนํ้า       
8 ปัญหาด้านการศึกษา และขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน      
9 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย      
10 ปัญหาหน้ีสิน      
11 ปัญหาอ่ืนๆ  ระบุ..........................................................................      

                                                                                                                              ต่อด้านหลัง............. 
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ส่วนที่ 3    โครงการพัฒนาที่ต้องการให้องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่นดําเนินการในระยะ  3  ปี 

โครงการพัฒนา 
ระดับความต้องการพัฒนา 

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง      
2 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร      
3 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ      
5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัย      
 ในชีวิตและทรัพย์สิน      

6 โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม      
7 โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา      
8 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ      
9 โครงการด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาสุขภาพอนามัย      

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว      
11 โครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์      
 
ส่วนที่ 4   ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…           
.    

 
 
 

ขอขอบคุณ 
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
โทร/โทรสาร 0  4323  6793 



             การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2562 
 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

   การตดิตามและประเมินผล 
การสํารวจความคิดเหน็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในจังหวัดขอนแก่น  

ประจําปี  พ.ศ. 2562 
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 4. นายพิทักษช์น ช่างเหลา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 5. นางพัฒนาวดี    วิริยปิยะ         ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 6. นายประสิทธ์ิ     อุดมธนะธีระ          รองปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 7. นางสาวนงลักษณ์  รัตนจนัทร์           รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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