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ด้วยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนิ น การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา และ
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น จะต้องรายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ งครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนถู ก ต้ อ งตามระเบี ยบดั ง กล่ า วและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จึงได้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์ การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชน
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือ เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยนำยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั งหวั ด ไปใช้ เป็ น แนวทางในการจั ด ทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ข องจั ง หวั ด และตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนอั น จะนำไปสู้ ก ารจั ด ทำงบประมาณ ที่ มี
ประสิทธิภ าพในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ สอดคล้ องยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการ
จัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒ นา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา

~๖~
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน
ดังนั้ น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็ น ระบบ (System attempt) เพื่ อตัดสิ น ใจเลื อกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้ างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒ นาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ งนี้ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
หนองบอน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ไปแล้ว
แต่ต่อมาได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะฉะนั้ น องค์การบริห ารส่วนตำบลหนองบอน จะต้องดำเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุท ธศาสตร์ และตามแนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ เพื่ อ ความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้ งนี้ ข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
หนองบอน ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริห ารส่วนตำบลหนองบอน จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒)
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
“ระบบติ ด ตาม” เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคัญ ที่ ช่ ว ยในการปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพในการดำเนิ น งาน รวมถึ ง
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนิ น งาน หากไม่ มีร ะบบติด ตามของโครงการแล้ ว ย่อมส่ งผลให้ เกิ ดความล่ าช้า ในการดำเนิ นงานให้ ลุ ล่ ว ง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้าน
ต่างๆ เป็ น การให้ ข้อมู ล ป้ อนกลั บ เกี่ยวกับ การบรรลุ เป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญ หาที่ เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจำเป็น และทรัพยากรที่มีอยู่ ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็ นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่
จะต้องแบกรับ ภาระต้น ทุน ที่สู งหรือมีค วามซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมี ระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศั ย พนั กงานเต็ม เวลา (full-time) เพี ย งจำนวนหนึ่งที่ มี ความเชี่ยวชาญในการทำการศึ กษาติ ดตามเพื่ อจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่ นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
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การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมิน ผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีห ลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้ น การติดตามและประเมิน ผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ ายได้ รั บ การตรวจติ ด ตามโดยคณะกรรมการที่ ถู ก จั ด ตั้ งขึ้ น ก็ ต ามหรือ จากการติ ด ตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุ
ทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพื่ อ การจั บ ผิ ด แต่ เป็ น เครื่ อ งมื อ ทดสอบผลการทำงานเพื่ อ ให้ ท ราบว่ าผลที่ เกิ ด ขึ้ น ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็ นการวัด
ระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพั ฒ นา แผนพั ฒ นาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts) การประเมิ น ปัจ จัยนำเข้าหรือทรัพ ยากรที่ ใช้ โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย
(policy outputs) การประเมนผลลั พ ธ์ น โยบาย (policy outcomes) และการประเมิ น ผลกระทบนโยบาย
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้ บริหาร
ท้ อ งถิ่ น นำไปเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ ปรุ งนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่ วยงาน
ราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และเกิ ด ความชั ด เจนที่ ท ำให้ ท ราบถึ งจุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒ นา โครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การ

~๙~
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่ นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรั บ ปรุ งและเร่ งรี บ ดำเนิ น การสิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะถู ก ค้ น พบเพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยการติ ด กตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่ างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขัน้ ตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑) แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

~ ๑๐ ~
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน คำสั่งที่ 14/
๒๕๖๑ ลงวัน ที่ ๑2 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็ น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิ บ วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั บที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง ภายในเดื อ น ธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓

~ ๑๑ ~
ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
หนั งสือกระทรวงมหาดไทย หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้
๕ .๑ กรอบ เวลา (time & timeframe) ค วามสอด ค ล้ อ ง (relevance) ค วามพ อเพี ยง
(adequacy) ความก้ า วหน้ า (progress) ประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness)
ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต (outcome and output) การประเมิ น ผลกระทบการประเมิ น ผลกระบวนการ
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

~ ๑๒ ~
การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒ นาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ดี มี ถ นนในการสั ญ จรไปมาได้ ส ะดวก ปลอดภั ย
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็ ก ได้ รั บ การศึ ก ษาบั้ น พื้ น ฐานทุ ก คน ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร ผู้ ป่ ว ยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ การดูแลอย่ างทั่วถึง กลุ่ มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ล ดลง
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรั พ ยากรธรรมชาติไม่ถูก ทำลาย สภาพแวดล้ อมในชุม ชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเลียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒ นธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน

~ ๑๓ ~
ท้ อ งถิ่ น ความเป็ น มาและวัฒ นธรรมประเพณี ของท้ อ งถิ่ น อั น จะสร้างความภู มิ ใจและจิ ต สำนึ กในการรัก ษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่า สามารถดำเนินการได้บ รรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปั ญ หาของชุมชนได้ห รือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพ ย์สิ นของ เช่น วัส ดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึ งการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เป็ น การประเมิ น ถึ งผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิ ดขึ้น อย่ างไร สาเหตุจ ากอะไร ประเมิน ผลกระบวนการการดำเนิน งานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้ อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็ นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒ นาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัย

~ ๑๔ ~
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
➢ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
➢ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนิน การจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบี ย บ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒
ประการ ดังนี้
๖.๑ ระเบียบในการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้ องดำเนิ น การติ ดตามรายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดัง กล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่ งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมิน ผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา
เป็ น แบบสอบถาม แบบวัดคุณ ภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ แผนพัฒ นาเพื่ อความ

~ ๑๕ ~
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ
นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒ นา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนิ น การให้ เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์และได้รับ ผลตามที่ ตั้งไว้ห รือไม่ โดยการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเที ยบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ดำเนินการ เทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการ
ดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
๗.๑ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาจะต้อ งดำเนิ น การการวัด ผลในเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ
(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา
(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้
(๒.๑) แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

~ ๑๖ ~
(๒ .๓ ) การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการตาม Kpis (Key Performance
Indicator) และผลกระทบ (Impact) ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ
หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม
(๒.๔) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังโพธิ์ในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังโพธิ์ในแต่ละยุทธศาสตร์
(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์)
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ
๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัต ถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้ างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปั ญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทำให้ ทราบว่าแผนงานที่น ำไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิ บั ติ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพี ย งใด มี ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไขโครงการหรื อ ไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไป

~ ๑๗ ~
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญ หาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปั ญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปั ญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ-สกุล

นายสุรกิตติ์ พิลาวุธ
นายสวัสดิ์ วินประโคน
นายเทียว สายแก้ว
นางปราณีต เรืองไพศาล
นายสามารถ เนาว์ประโคน
นางสุวิช บุญผุย
นางจิดาภา บัตรรัมย์
นางนรีรัตน์ พรหมเอาะ
นายเฉลียว ผลพาเลิศ
นายประดิษฐิ์ สุบันนาจ
นายเรวัต ประพันธ์

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการ (ผอ.รร.บ้านห้วยเสลา)
กรรมการ (สมาชิกสภา อบต.)
กรรมการ (สมาชิกสภา อบต.)
กรรมการ (สมาชิกสภา อบต.)
กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)
กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)
กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงาน)
กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงาน)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ/เลขานุการ
**********************************

~ ๑๘ ~

ส่วนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐาน
------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอประโคนชัย
ห่างจากที่ทำการอำเภอประโคนชัยประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 54 กิโลเมตร อาคาร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 24 เลี้ยวขวาบริเวณที่ทำการอำเภอ
ประโคนชัย
ผ่านบ้านหนองไผ่ บ้านยาง และบ้านห้วยเสลา พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีเนื้อที่ประมาณ 67
ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 41,875 ไร่)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น มีโครงสร้างการบริหารงานในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบอน ทั้งตำบล เดิมจัดตั้งเป็น
สภาตำบลหนองบอน ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2539
อาณาเขต
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตจดพื้นที่ตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้
มีอาณาเขตจดพื้นที่ตำบลหินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตจดพื้นที่ตำบลละเวี้ย อ.ประโคนชัย ตำบลเขาดินเหนือ
ตำบลโนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรมั ย์
ทิศตะวันตก
มีอาณาเขตจดพื้นที่ตำบลเขาคอก และตำบลปังกู อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
โดยมีพื้นที่แยกตามหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมูบ่ ้าน
1
หนองบอน
2
ห้วยเสลา
3
ยาง
4
พูนสุข
5
หนองน้ำขุ่น
6
หนองน้ำใส
7
โนนเสน่ห์
8
หนองโจรง
9
หนองน้ำใส
10
สุขสำราญ
11
ห้วยเสลา

~ ๑๙ ~

~ ๒๐ ~

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
1.
2.
3.
4.

นายทิวา
นายสมาน
นายทองแก้ว
นางพิสมัย

นะราเทียม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ศรีเพชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ดียิ่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
แซวประโคน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
นายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการนายก
อบต.

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนตอนต้น

~ ๒๑ ~
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
1. นายจักรกฤษ สิงห์ธนะ
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
2. นายเพียร ขอสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
3. นายบุญเริก ต่อแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
4. นายณรงค์ หาสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
5. นายวันชัย การะเกต
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
6. นางปราณีต เรืองไพศาล
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
7. นายสวิน คำทอง
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
8. นายลำพอง ปะสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
9. นายพีรพล จิตรเย็น
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
10. นายสมโภช หมายซ่อนกลาง สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
11. นายยม เอบประโคน
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
12. นายเทียว สายแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
13. นายบุญจันทร์ แย้มศรี
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
14. นายเลื่อนศักดิ์ แก้วประโคน สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
15. นายเดช ไกรสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
16. นายสมชาย ธรรมดา
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
17. นายสวัสดิ์ วินประโคน
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
18. นายมนต์ พรหมเอาะ
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
19. นายธวัชชัย ปะสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
20.นายประกิจ นะราเทียม
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
21. นายสว่าง สร้อยจิตร
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 11

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (จำนวน ๕ สำนัก/กอง)
พนักงานส่วนท้องถิ่น
พนักงานจ้าง
๑. สำนักงานปลัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- พนักงานจ้างทั่วไป
รองปลัด อบต.
(๑) คนงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

~ ๒๒ ~

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

๒. กองคลัง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
(1) ลูกจ้างประจำ 1 ตำแหน่ง
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ

(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายช่างเขียนแบบ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประปา

(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
ครู จำนวน 8 ตำแหน่ง

๓. กองช่าง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๑) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง
- พนักงานจ้างทั่วไป
(๑) คนงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
๔. กองการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(2) ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 ตำแหน่ง
๕. กองสวัสดิการสังคม

(1) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(2) นักพัฒนาชุมชน
(3) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(4) เจ้าพนักงานธุรการ
รวม
จำนวน 36 คน

จำนวน 9 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก 4 กอง
ทั้งหมด 5 ส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 36 คน พนักงานจ้าง จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น
45 คน โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้
1. สำนักงานปลัด
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการจัดทำร่างข้อบังคับการ
จัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้
คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
การ บริหารงานบุ คคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการ เกี่ยวกับการอนุญ าตต่างๆ และปฏิบัติห น้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน คือ

~ ๒๓ ~
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานวิชาการเกษตร
- งานกิจการสภา
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานข้อบัญญัติ อบต.
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.4 งานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑.5 งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑.6 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

~ ๒๔ ~
2. กองคลัง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการ
เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ
การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวันการรับ และจ่ายขาด
เงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.
ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี
การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
2.1 งานการเงิน
- งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. กองช่าง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ
เพื่อ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง
แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
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3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ำ
- งานจัดตกแต่งสถานที่
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.4 งานผังเมือง
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒ นาหลักสูตร
การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการ
วางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ การพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น ๓ งาน คือ
4.1 งานบริหารงานการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
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- งานลูกเสือและยุวกาชาด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานห้องสมุด พิพิทธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.3 งานฝ่ายกิจการโรงเรียน
- งานจัดการศึกษา
- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน
- งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. กองสวัสดิการสังคม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคม
สง
เคราะห การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน หนาแน
น และชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทอง
ถิ่น และกิจ กรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ มีทั้งหมด 7 งาน ดังนี้
5.1 งานสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.2 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานพัฒนาสตรี
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษาการ
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จัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์
จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
5.4 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.6 งานควบคุมโรค
- งานการเฝ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
- งานโรคเอดส์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.7 งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาและพยาบาล
- งานชันสูตรสาธารณสุข
- งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่ วนร่วมในการบริห ารงาน การช่ว ยเหลื องานของ
องค์การบริห ารส่ว นตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริห ารส่ว นตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น
การประชุ ม จั ด ทำแผนพั ฒ นาตำบล , ประชุ ม ประชาคมแก้ ไขปั ญ หาความยากจน , ประชุ ม การจั ด อบรม
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ
1.2 สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีลักษณะลาด
ต่ำ จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีลำน้ำสำคัญไหลผ่าน มีหนองน้ำขนาดเล็ก มีน้ำ
เฉพาะฤดูฝน ในฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอดประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง
แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙
องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม แต่ ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลไม่ เคยเกิ ด อุ ท กภั ย รุ น แรง มี ฝ นตกเฉลี่ ย ประมาณ ๙๐๐
มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑5 องศา
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินของพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย บางส่วน
เป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูกและยังมีความอุดมสมบูรณ์
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 4 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 4 แห่ง เคยเป็นแหล่ง
น้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้
ลำห้วย
แห่ง สระน้ำ
3
แห่ง
หนองน้ำ
12 แห่ง บ่อน้ำตื้น
แห่ง
ลำคลอง
2
แห่ง บ่อบาดาล
แห่ง
บึง
2
แห่ง อ่างเก็บน้ำ
1
แห่ง
แม่น้ำ
แห่ง ฝาย
4
แห่ง
อื่นๆ (ระบุ)
แห่ง เหมือง
แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้
เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันสำคัญของชาติ
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลมี จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบอน
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสลา
หมู่ที่ 3 บ้านยาง
หมู่ที่ 4 บ้านพูนสุข
หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำขุ่น
หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำใส
หมู่ที่ 7 บ้านโนนเสน่ห์
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจรง
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หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำใส
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยเสลา

หมูที่ 10 บ้านสุขสำราญ

กำนันตำบลหนองบอน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จำนวน 5 คน ดังนี้
1. กำนันสันติ สงนวน
2. กำนันราช ปุยะติ
3. กำนันเอี่ยม เอี่ยมอิทธิฤทธิ์
4. กำนันสุพจน์ ปะสุข
5. กำนันเพียร ศรีมาตร
คนปัจจุบัน
11 คน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตารางทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบอน กำนันตำบลหนองบอน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน
ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ชื่อหมู่บ้าน
หมายเหตุ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองบอน
นายเพียร ศรีมาตร
กำนัน
บ้านห้วยเสลา
นายจรัต ทาเงิน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านยาง
นายรวี เนาว์ประโคน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านพูนสุข
นายอุสาห์ คงสืบเสาะ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองน้ำขุ่น
นายภัสกร พรหมเอาะ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองน้ำใส
นายอธิป วิจิตร
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโนนเสน่ห์
นายเฉลียว ผลพาเลิศ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองโจรง
นายพงษ์วิสุทธิ์ เงางาม
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองน้ำใส
นายประดิษฐิ์ สุบันนาจ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสุขสำราญ
นายมอน เนาว์ประโคน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยเสลา
นายจักรพงษ์ ดำรงศักดิ์ศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน

2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. 2555 ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 4,194 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น
5,573 คน คิดเป็นร้อยละ 75.26 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4,194
คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,573 คน คิดเป็นร้อยละ 75.26 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง
ค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่ บ้าน
สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคือ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและ
ให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่
กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข
โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้ องถิ่น ทุกหมู่บ้ านในเขตองค์การบริห ารบริห ารส่ ว นตำบล ในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
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จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความ
คิด เห็ น ที่ ห ลากหลาย ส่ งผลให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลดำเนิ น งานตามความต้ อ งการของประชาชน และ
ประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัด
โครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบล อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ และ
องค์การบริ ห ารส่ว นตำบลมีโครงการจั ดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ ทันสมัยและมีประสิ ทธิภ าพ
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ
มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ด้านบริการ
3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ในเขต อบต.หนองบอน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น
8,003 คน แยกเป็นชาย 3,970 คน หญิง 4,033 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,048 ครัวเรือน
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จำนวน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
(คน)
(คน)
(คน)
(หลังคาเรือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้านหนองบอน
บ้านห้วยเสลา
บ้านยาง
บ้านพูนสุข
บ้านหนองน้ำขุ่น
บ้านหนองน้ำใส
บ้านโนนเสน่ห์
บ้านหนองโจรง
บ้านหนองน้ำใส
บ้านสุขสำราญ
บ้านห้วยเสลา
รวม

276
345
517
227
599
508
255
453
158
241
391
3,970

279
364
522
247
618
532
252
450
151
224
394
4,033

555
709
1,039
474
1,217
1,040
507
903
309
465
785
8,003

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัย ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒

162
188
265
121
287
251
143
242
84
119
186
2,048
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมู่บ้าน
บ้านหนองบอน
บ้านห้วยเสลา
บ้านยาง
บ้านพูนสุข
บ้านหนองน้ำขุ่น
บ้านหนองน้ำใส
บ้านโนนเสน่ห์
บ้านหนองโจรง
บ้านหนองน้ำใส
บ้านสุขสำราญ
บ้านห้วยเสลา
รวม

พ.ศ. 2557
ชาย
หญิง
๒๗๖
๒๗๗
๓๓๖
๓๕๑
๕๑๒
๕๐๔
๒๑๙
๒๔๐
๕๘๐
๕๙๕
๕๐๔
๕๒๐
๒๔๘
๒๕๒
๔๔๑
๔๓๑
๑๖๕
๑๖๑
๒๓๕
๒๒๔
๓๗๘
๓๗๖
๓,๘๙๔ ๓,๙๓๑
๗,๘๒๕

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 25๖๑
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
๒๘๔
๒๗๕
280
273
280
280
286
280
๓๓๔
๓๔๕
328
342
340
350
348
355
๕๑๑
๕๐๑
506
501
510
513
510
512
๒๒๒
๒๓๘
226
243
230
245
228
245
๕๗๙
๖๐๓
592
605
587
612
593
613
๔๙๗
๕๒๘
501
542
503
537
498
539
๒๔๖
๒๔๙
248
256
251
255
247
253
๔๓๘
๔๒๘
441
433
447
431
449
437
๑๖๖
๑๖๒
165
161
160
160
161
157
๒๓๖
๒๑๔
240
217
241
219
240
222
๓๘๐
๓๗๙
391
381
394
383
390
386
๓,๘๙๓ ๓,๙๒๒ 3,918 3,954 3,943 3,985 3,950 3,999
๗,๘๑๕
7,872
7,928
7,949
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พ.ศ. 25๖๒
ชาย
หญิง
276
279
345
364
517
522
227
247
599
618
508
532
255
252
453
450
158
151
241
224
391
394
3,970 4,033
8,003
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงอายุและจำนวนประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน แยกได้ดังนี้
หญิง
ชาย
หมายเหตุ
จำนวนประชาชากรเยาวชน
อายุต่ำกว่า 18 ปี
934
933
จำนวนประชากร
อายุ 18-60 ปี
2589
2552
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ
อายุมากกว่า 60 ปี
447
548
รวม
รวมทั้งสิ้น 8,003 คน
3,970
4,043

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙
อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙
ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙0 ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหาร
กลางวัน ให้กบั ทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ตำบลหนองบอน มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 11 แห่ง ดังนี้
ที่
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
เปิดสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา
หมู่ 1 บ้านหนองบอน
อนุบาล - ป.6
2 โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยฯ)
หมู่ 3 บ้านยาง
อนุบาล - ม.3
3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
หมู่ 5 บ้านหนองน้ำขุ่น
อนุบาล - ป.6
4 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์
หมู่ 7 บ้านโนนเสน่ห์
อนุบาล - ป.6
5 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
หมู่ 11 บ้านห้วยเสลา
อนุบาล – ม.3
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน
หมู่ 1 บ้านหนองบอน
ปฐมวัย
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสลา
หมู่ 2 บ้านห้วยเสลา
ปฐมวัย
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำขุ่น
หมู่ 5 บ้านหนองน้ำขุ่น
ปฐมวัย
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเสน่ห์
หมู่ที่ 7 บ้านโนนเสน่ห์
ปฐมวัย
10 ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านยาง
หมู่ 3 บ้านยาง
ปฐมวัย
11 ศูนย์ กศน. ประจำตำบล
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสลา
ประถม-มัธยมปลาย
4.2 สาธารณสุข
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีสถานพยาบาล 1 แห่งคือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลหนองบอน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
คอยให้บริการแก่ประชาชน ทั้ง 11 หมู่บ้าน การบริการด้านสาธารณสุขของตำบลหนองบอน มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ทำหน้าที่ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณะสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 เส้นทางคมนาคม
การคมนาคมขนส่ งในพื้น ที่รับผิดชอบขององค์การบริห ารส่วนตำบลหนองบอน มี ทางหลวง
แผ่นดิน 2 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 2165 ระหว่าง พาชี-โนนเจริญ ทางหลวงหมายเลข 2445 สาย ประ
โคนชัย – บ้านกรวด ที่ผ่านเขตองค์การบริหารส่วนตำหนองบอน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง
เป็นถนนในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยแยกเป็นรายการ ดังนี้
(1) ถนนลาดยาง 7 สาย สภาพใช้งานได้ดี
(2) ถนนลูกรัง จำนวน 86 สาย สภาพใช้งานได้ดีแต่จะลำบาทในช่วงฤดูฝน
(3) มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 59 สาย สภาพใช้งานได้ดี
(5) มีถนนหินคลุก จำนวน 8 สาย สภาพใช้งานได้ดี
(6) มีถนนดิน จำนวน 25 สาย สภาพใช้งานได้ดีแต่จะลำบาทในช่วงฤดูฝน
(7) มีสะพาน จำนวน 2 สะพาน
5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรื อน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปั ญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณ
ในส่วนนี้ไว้แล้ว
5.3 การประปา
การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริห ารส่วนตำบลเอง
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำ
ดิบในการผลิต ประปาต้องขอใช้จากพื้น ที่อื่นทำให้ มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาขององค์การบริห ารส่วนตำบลยังไม่
สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตำบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การ
แก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
(1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,900 หลังคาเรือน
(2) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 3 แห่ง
(3) ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 800 – 870 ลบ.ม. ต่อวัน
(4) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
-อ่างเก็บน้ำและสระน้ำหนองใหญ่ (แหล่งน้ำผิวดิน)
-แหล่งน้ำใต้ดิน

~ ๓๔ ~
5.4 โทรศัพท์
ปั จ จุ บั น ในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองบอน ไม่ มี โทรศั พ ท์ ส าธารณะ เนื่ อ งจาก
ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร ใช้อยู่
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำ
อำเภอ ซึ่งมี จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)
หยุดวันอาทิตย์
- มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 11 หมู่บ้าน
- มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการ
ที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่
หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
มีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ทำนา รองลงมาคือ ทำไร่ รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบนั ประชาชนหันมาปลูก
อ้อย และมันสำปะหลังมากขึ้น เนื่องจากการทำนาจะต้องอาศัยน้ำเป็นจำนวนมาก มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน
ต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว บางปีฝนทิ้งช่วงทำให้หญ้าขึ้นข้าวตาย จึงทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับการลงทุน
6.2 การประมง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติ
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น
6.3 การปศุศัตว์
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน
6.4 การบริการ
โรงแรม
แห่ง
ร้านอาหาร
3
แห่ง
โรงภาพยนตร์
แห่ง
สถานีขนส่ง
แห่ง
ร้านเกมส์
แห่ง

~ ๓๕ ~
6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ
6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก
จำนวน 31 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร
แห่ง
บริษัท
แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
แห่ง
ร้านค้าต่างๆ
84 แห่ง
ซุปเปอร์มาเก็ต
- แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด
โรงฆ่าสัตว์
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม
1. กลุ่มหัตถกรรมจากไม้
2. กลุ่มอาชีพข้าวหอมมะลิ 105
3. กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. กองทุนหมู่บ้าน
5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
6. กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ OTOP
7. กลุ่มธนาคารข้าว
6.8 แรงงาน
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ
๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอก
พื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

~ ๓๖ ~
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนาธรรม
๗.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในตำบลหนองบอน จะนับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 95% และนักถือ
ศาสนาอื่นร้อยละ 0.2 โดยมีศาสนสถาน 11 แห่ง ดังนี้
ชื่อวัด

บ้าน

หมู่ที่

วัดบ้านห้วยเสลา

บ้านห้วยเสลา

2

วัดบ้านยาง

บ้านยาง

3

วัดหนองน้ำขุ่น

บ้านหนองน้ำขุ่น

5

สำนักสงฆ์บ้านหนองบอน

บ้านหนองบอน

1

สำนักสงฆ์สะเดากอง

บ้านพูนสุข

4

สำนักสงฆ์โคกเปราะ

บ้านหนองน้ำใส

6

สำนักสงฆ์บ้านโนนเสน่ห์

บ้านโนนเสน่ห์

7

สำนักสงฆ์บ้านหนองโจรง

บ้านหนองโจรง

8

สำนักสงฆ์หนองเสม็ด

บ้านห้วยเสลา

11

โบสถ์คริสต์บา้ นหนองบอน

บ้านหนองบอน

1

โบสถ์คริสต์บ้านสุขสำราญ

บ้านสุขสำราญ

10

7.2 ประเพณีและงานประจำปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา

ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน

มกราคม
พฤษภาคม
เมษายน
พฤศจิกายน
กรกฎาคม ตุลาคม

หมายเหตุ

~ ๓๗ ~

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนได้อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการ
ทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาพื้นบ้าน ไทย เขมร ส่วย ลาว

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนคื อ หัตถกรรมจากไม้ที่
กลุ่มหัตถกรรมรวมกลุ่มกัน จำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้า OTOP

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ำ
น้ำที่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนส่วนใหญ่ที่ ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำ
ที่ได้จากน้ำฝน และน้ำใต้ผิวดินซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย
ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งจะแห้งแล้งละหมดไป จึงมีมาตรการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหา
แหล่งน้ำผลิตน้ำประปาบริการพี่น้องประชาชน
8.2 ป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีป่าไม้
8.3 ภูเขา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มี ภูเขา
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ตามลำดับ และ
มีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ป่าช้า ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่
ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วน ต้องอาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้
ในการเกษตรไม่เพียงพอ มีความตื่นเขิน ปัญหาคือไม่มีงบประมาณมาพัฒ นาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้ การ
แก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน เช่น โครงการขุดลอกแหล่งทั้งพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่
ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทำให้เป็นตำบลน่าอยู่ เป็นที่
****************************

~ ๓๘ ~
34

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
1.1 วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ใน
อุด มคติ ซึ่ งเป็ น จุ ด มุ่ งหมายความคาดหวังที่ ต้ อ งการให้ เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตข้ างหน้ า ซึ่ งจะสามารถสะท้ อ นถึ ง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ตำบลหนองบอนเป็นเมืองน่าอยู่ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
1.2 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลร่ ว มกั บ ประชาคมท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 เป้าประสงค์
(1) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
(๒) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.
(4) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา
(5) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
(6) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(7) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี
(8) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
(9) สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก
(10) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

~ ๓๙ ~
(11) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อย
โอกาส
(๑๒) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มี
การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ
(13) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ
(14) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน
(15) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง
(16) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
(17) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
(18) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
(19) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
(20) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(23) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานให้ ศึ ก ษา/อบรม หลั ก สู ต รต่ า งๆเพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(24) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(25) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
(26) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

1.4 ตัวชี้วัด
(1) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง
(2) ประชาชนในตำบลหนองบอนมีรายได้เพิ่มขึ้น
(3) โรงเรียน สพฐ. 5 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
(4) ศพด. 5 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และ ระบบบริหารจัดการ
(5) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
(6) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน
(7) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น
(8) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
(9) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน
(10) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 5%
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(11) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 11 หมู่บ้าน
(12) กลุม่ สตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี
(13) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน
ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 11 หมู่บ้าน
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง11

หมู่บ้าน
(19) ส่ งเสริ ม การเลื อ กตั้ งตามระบบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยและตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทั้ง 11 หมู่บ้าน
(20) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบั ติหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 11 หมู่บ้าน
(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 11 หมู่บ้าน
(24) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล
และทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล 11 หมู่บ้าน
(25) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
(26) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า
(28) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 11 หมู่บ้าน

1.5 ค่าเป้าหมาย
(1)
(๒)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น
(8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น
(9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(10) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์
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1.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการตั้งงบประมาณการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้มีการตั้งงบประมาณก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนดิน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้มีการการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างและขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน/ลด อุบัติเหตุจราจรทางบก
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วันสำคัญของชาติ
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ การพักผ่อน
หย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง
แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการเพิม่ ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการ
พัฒนา

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2. ส่งเสริมการจัดการระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
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(2)
(3)
(4)
(5)

การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

1.8 แผนงาน
(1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศึกษา
(4) แผนงานสาธารณสุข
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(๑๐) แผนงานการเกษตร
(๑๑) แผนงานงบกลาง

1.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
หนองบอน มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้

2. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในและนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ซึ่งเป็น
การประเมินศักยภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน
ได้แก่ จุดแข็ง ( Strengths : S ) จุดอ่อน (Weaknesses : W ) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส
(Opportunities : O ) และอุปสรรค (Threats : T ) เป็นเครื่องมือ และการใช้ Demand analysis
จุดแข็ง (S : Strength-s)
- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

~ ๔๓ ~
ประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่าง ๆ
- ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน
จุดอ่อน (W : Weakness)
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
- องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ
โอกาส (O : Opportunity)
- จังหวัดบุรีรัมย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการ
ตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุล ยภาพ
ระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น
อุปสรรค (T : Threat)
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่น
บางเรื่องต้องชะงัก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
- การดำเนิ น งานตามนโยบายต่ าง ๆ ของรัฐ บาลมี จำนวนเพิ่ ม มากขึ้น ความรับ ผิ ดชอบเพิ่ มมากขึ้ น
ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วย
อำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด

~ ๔๔ ~

2.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตำบลหนองบอน นั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ในการเกษตรและ
น้ำประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน
๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด

ขอบข่ายและปริมาณของ
พื้นที่เปาหมาย/
ปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
- แหล่งน้ำและน้ำประปา - ในเขต อบต.
ในการอุปโภค-บริโภค

- ไฟฟ้า

- ทางและที่สาธารณะใน
เขต อบต.

๓) หมู่บ้านขยายมาก
ขึ้นระบบระบายน้ำยัง
ไม่เพียงพอ

- ราง/ท่อระบายน้ำ

- พื้นที่ใน อบต.

๔) ถนนในตำบล ยัง - ถนน
เป็นถนนดิน ถนน
ลูกรัง และเป็นหลุม
เป็นบ่อ
๔) ประชาชนต้องการ - เส้นทางคมนาคม
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาเพิม่ มากขึ้นและ
อบต.ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจาก
งบประมาณมีไม่
เพียงพอ
๒. ด้านงานส่งเสริม ๑) มีการระบาดของ - ด้านสาธารณสุข
คุณภาพชีวิต
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ
๒) ประชาชนในพื้นที่
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น
เบาหวาน ความดัน

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต
- ประชาชนมีแหล่งน้ำและ
มีน้ำประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น

- ทางและที่สาธารณะใน
เขต อบต.

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้
- มีรางระบายน้ำสามารถ
ระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุด
ตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ
- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก

- เส้นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและประชาชนมี
ความต้องการให้
ดำเนินการ

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

- ในเขต อบต.

ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ
ในพื้นที่โรคความดัน
เบาหวานลดลง

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วย

~ ๔๕ ~

ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

๓) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่ม
มากขึ้น

- ในเขต อบต.

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
อบต.

๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง

- ที่อยู่อาศัย

- ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย

๖) มีการขยายตัวของ
- ประชากร
ประชากรเพิม่ มากขึ้นทำให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด
ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ
มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ - สังคมในชุมชน
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผูส้ ูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส้ ูงอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก
๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต

- พื้นที่ในเขต อบต.

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สารเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอันสมควร
๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕
ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจำปี

- ประชาชนในเขต
อบต.

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง
- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง
- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร
- ประชาชนบริโภคน้ำที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ

- เด็กนักเรียนในเขต - มีสื่อการเรียนการสอน
อบต.
ทีพ่ อเพียง เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน
- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลทีด่ ี

- ผู้พิการในเขต
อบต.
- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต.

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี

- ประชาชนในเขต
อบต. ที่อายุ ๓๕
ขึ้นไป

- ประชาชนที่อายุ ๓๕
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน

~ ๔๖ ~

ขอบขายและปริมาณ
ดาน
ของปัญหา/
ความต้องการ
๓. ด้านการวางแผน ๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน - การวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน ในการดำเนินงาน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ - การลงทุน
ทำกิจการและประกอบอาชีพ
สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จำหน่ายสินค้า

- การพาณิชยกรรม

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ
๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนในเขต
อบต.
- ประชาชนในเขต
อบต.
- ร้านค้าแผลงลอย
- เกษตรกรในพื้นที่

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

6) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

- การท่องเที่ยว

- ในเขต อบต.

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัตเิ หตุ
ขึ้นได้

- การจราจร

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ รวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

- ประชาชนและส่วน
ราชการ

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง
- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จำหน่ายสินค้า
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น
- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง
- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
การให้ผู้นำ อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท

~ ๔๗ ~

ดาน
๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๖. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและ
น้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคได้
๔) มีปัญหาเรื่องขยะ เพิ่ม
มากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ
๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- ดินและน้ำใต้ดิน

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- พื้นที่ในเขต อบต.

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น

- สิ่งแวดล้อม

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
อบต.

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- ประชาชนในเขต
อบต.

- ปัญหาขยะ ลดลง
ประชาชนสามารถ
กำจัดขยะ ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน
- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป

************************************

~ ๔๘ ~

ส่วนที่ 4
การประเมิน/ติดตามตนเอง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององค์การบริห ารส่ วนตำบลหนองบอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการติดตามและ
ประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน ดังนี้
4.1 แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ประเด็นการประเมิน

มี
การดำเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา








ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7.
8.
9.
10.

มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น






11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด



12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทำบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่










4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มี
การดำเนินงาน

~ ๔๙ ~
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(2) รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(3) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
ปีที่ 1 2561
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหารระบบ
ราชการ
5. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

ปีที่ 2 2562

ปีที่ 3 2563

รวม

ปีที่ 4 2564

จำนวน

งบ

จำนวน

งบ

จำนวน

งบ

จำนวน

งบ

จำนวน

งบ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

90

169,106,000

46

88,703,000

37

59,250,000

37

68,350,000

210

385,409,000

29

16,197,000

23

18,647,000

20

6,947,000

18

4,647,000

90

46,438,000

103

34,967,500

104

31,671,500

101

28,791,500

105

30,291,500

413

125,722,000

25

12,130,000

16

4,022,000

11

1,222,000

10

922,000

62

18,293,000

7

555,000

7

555,000

7

555,000

7

555,000

28

2,220,000

254

232,955,500

196

143,598,500

176

96,765,500

177

104,765,500

803

578,085,000

~ ๕๐ ~
(4) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร
ระบบราชการ
5. ยุทธศาสตร์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

จำนวนโครงการ
โครงการที่
โครงการที่ โครงการที่ได้
โครงการที่
ปรากฏอยู่ใน อนุมัติตาม ดำเนินการ ดำเนินการตาม
แผนพัฒนา ข้อบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
เงินอุดหนุน
(ปี พ.ศ. 2562)
(นำไปปฏิบัติ)
เฉพาะกิจ

รวมโครงการ
ที่ดำเนินการทั้งสิ้น
จำนวน คิดเป็นร้อยละ

46

7

4

-

4

8.69

23

-

-

-

-

-

104

33

27

4

31

29.80

3

18.75

16

4

3

-

7

-

-

-

-

-

196

44

34

4

38

19.39

~ ๕๑ ~
4.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนที่ดำเนินการในระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ ดำเนินการ
/
-

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่ายไป
700,000
265,000

ที่

โครงการ

1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7

2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8

/

-

-

700,000

229,000

3

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
4. โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจร Asphaltic concrete
( โดยวิธี pavement In place
Recycling) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 - บ้านโนนเสน่ห์
หมู่ที่ 7

/

-

-

334,000

334,000

/

-

-

2,085,000

2,085,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบสระหนองน้ำขุ่น หมู่
ที่ 5,6,9

-

/

-

2,278,000

-

6,097,000

2,913,000

4

5

รวม 5 โครงการ

~ ๕๒ ~
จ่ายขาดเงินสะสม
ที่

โครงการ

1

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์
ติก คอนกรีต สายทางบ้านหนอง
โจรง หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านหนองน้ำ
ขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง
บอน อำเภอ ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

2

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร แอสฟัสท์ติก คอนกรีต
(Asphaltic concrete) สายด้านหลัง
และด้านข้าง อบต.หนองบอน บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ตำบลหนอง
บอน อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ ดำเนินการ
/
-

-

/

-

รวม 2 โครงการ

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่ายไป
3,690,000
-

2,800,000

-

6,490,000

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
ที่

โครงการ

-

รวม - โครงการ

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ ดำเนินการ
-

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่ายไป
-

~ ๕๓ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่

โครงการ

1

ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน จำนวน 5 ศูนย์
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด
สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน
ต้านยาเสพติด
โครงการจัดส่งนักกีฬาไปทำการแข่งขัน
นอกพื้นที่
โครงการจัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอายุ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตำบลหนองบอน
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ม
อาชีพและประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสำรองจ่าย

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ผลการดำเนินงาน
อยู่ใน
ดำเนินการ
ยังไม่ได้
ระหว่าง
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ
ดำเนินการ
/
-

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป

377,493

321,880.44

/

-

-

1,166,967

1,066,514.80

/

-

-

769,300

756,080

/

-

-

334,900

334,900

/
/
/

-

-

50,000
10,000
90,000

46,000
9,939
85,300.60

/

-

-

60,000

46,500

/

-

-

150,000

149,610

/

-

-

120,000

42,342

/

-

/
-

40,000
30000

14,450

/

-

-

200,000

199,950

/

-

-

50,000

28,955

/
/
/
-

-

/

8,017,200
3,924,800
84,000
165,465

7,775,800
3,847,200
72,000

~ ๕๔ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ที่

โครงการ

19

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด
(สพฐ.)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง
อุดหนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรรี ัมย์
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย
อุดหนุนกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(ประโคนชัยเกมส์)
โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทาน"สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพวรางกูร"
อุดหนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน
อุดหนุนกิจกรรมตามโครงการจัดงาน
เทศกาล"ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุง้ ชม
ทุ่งนกประโคนชัย
อุดหนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมงานรัฐ
พิธีและงานสำคัญทางราชการ
อุดหนุนกิจกรรมตามโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
อุดหนุนโครงการฝึกทบทวนและการ
สวนสนามวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

20
21
22
23

24

25
26
27
28
29

ผลการดำเนินงาน
อยู่ใน
ดำเนินการ
ยังไม่ได้
ระหว่าง
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ
ดำเนินการ
/
-

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป

2,436,000

2,430,000
203,900

/

-

-

/

-

-

196,000(โอน
เพิ่ม 7,900)
10,000

/

-

-

10,000

10,000

/

-

-

30,000

30,000

-

-

/

15,000

-

/

-

-

48,000

10,000

/

-

-

30,000

30,000

-

-

/

10,000

-

/

-

-

10,000

10,000

-

-

/

20,000

-

10,000

~ ๕๕ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ที่

โครงการ

30

อุดหนุนโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานข้าวมะลิหอม
ปลาจ่อมกุ้ง ชุมทุ่งนกประโคนชัย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
รวม 33 โครงการ

31
32
33

ผลการดำเนินงาน
อยู่ใน
ดำเนินการ
ยังไม่ได้
ระหว่าง
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ
ดำเนินการ
/

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
5,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป
-

/

-

-

200,000

124,344

/

-

-

100,000

92,000

/

40,000
12,024
18,808,025 17,759,689.84

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ
ที่

โครงการ

1
2

อบต. เคลื่อนที่ /อบต.สัญจรพบประชาชน
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวที
ประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น"สถานที่กลาง"
รวม 4 โครงการ

3
4

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ ดำเนินการ
/
/
-

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่ายไป
15,000
300,000
256,920

/

-

-

20,000

8,450

/

-

-

12,000

12,000

347,000

277,370

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

-

-

รวม - โครงการ

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ ดำเนินการ
-

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่ายไป
-

~ ๕๖ ~
ค่าครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน (แบบ ผ.08)
ที่

โครงการ

ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 จัดซื้อเก้าอี้
2 ตู้เก็บเอกสาร
3 โต๊ะเหล็ก
4 โทรศัพท์
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เช่น Dot
Matrix Printer,Q7 Laser
Printer,Line Printer,lnk Jet เป็นต้น
2 อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 เครื่องรับส่งวิทยุ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
1 จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
1 ถังฉีดยาคันโยกมือ
รวม

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ ดำเนินการ
/

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตงั้ ไว้
เบิกจ่ายไป

/

14,200
28,300
17,000
3,000

14,200
17,000
-

-

17,000

16,900

/

1,400

1,400

/

24,000

24,000

/

8,500

8,500

/

9,000

7,390

/

2,800
125,200

2,800
92,190

/
/
/

-

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทีไ่ ด้รับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ที่

โครงการ

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ ดำเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่ายไป

ครุภัณฑ์สื่อโฆษณาและเผยแพร่
1

เครื่องรับโทรทัศน์

/

-

-

รวม 1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทีไ่ ด้รับอุดหนุนจาก สปสช.)
ที่

โครงการ

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ ดำเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่ายไป

~ ๕๗ ~
1
2
3
4

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เช่น Dot
Matrix Printer,Q7 Laser Printer,Line
Printer,lnk Jet เป็นต้น
โครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรม
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ตำบลหนองบอน
รวม 4 โครงการ

/

-

-

7,900

7,900

/
/
/

-

-

37,000
50,000
13,450

37,000
50,000
13,450

108,350

108,350

~ ๕๘ ~
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 (ในระบบ E-Plan:Electronic Plan)
อบต.หนองบอน ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
แผนการดำเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
ทั้งหมด
จำนวน คิด
คิด จำนวน คิด
คิด จำนวน คิด
คิด จำนวน คิด
คิด จำนวน คิด
คิด
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ เป็น
เป็น โครงการ เป็น
เป็น โครงการ เป็น
เป็น โครงการ เป็น
เป็น โครงการ เป็น
เป็น

ยุทธศาสตร์
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

46.0

23.47 88,703,000.00

61.77

7.0 15.91 12,587,000.00 38.90

4.0 11.76 2,913,000.00 14.36

4.0 11.76 2,913,000.00 14.36

4.0 11.76 2,913,000.00 14.36

2.การพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

23.0

11.73 18,647,000.00

12.99

0.0

0.0

0.0

0.0

104.0

53.06 31,671,500.00

22.06

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4.การพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ

0.00

0.00

0.00

33.0 75.00 18,808,025.00 59.25

0.00

0.00

0.00

27.0 79.41 17,759,689.84 84.77

0.00

0.00

0.00

27.0 79.41 17,759,689.84 84.77

0.00

0.00

0.00

27.0 79.41 17,759,689.84 84.77

16.0

8.16

4,022,000.00

2.80

4.0

9.09

347,000.00

1.07

3.0

8.33

277,370.00

0.11

3.0

9.38

277,370.00

0.13

3.0

9.38

277,370.00

0.13

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.0

3.57

555,000.00

0.39

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

รวม

196.0

143,598,500.00

44.0

31,742,025.00

34.0

20,950,059.84

34.0

20,950,059.84

34.0

20,950,059.84

~ ๕๙ ~

ส่วนที่ 5
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) โดยอาศัยการตรวจสอบเอกสาร
การสั มภาษณ์ การสั งเกต การสำรวจตามแบบประเมินการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาที่ได้กำหนดไว้
สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(1) การติดตามผลการดำเนิ น งานขององค์การบริห ารส่ วนตำบลหนองบอน ใช้แบบติดตามผลการ
ดำเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 196 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 143,598,500 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบ
สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2562 จำนวน 44 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.39 ของจำนวน
โครงการทั้งหมด
(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.
2562 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของ
แต่ล ะโครงการ และใช้แบบประเมิน ความพึ งพอใจในการประเมิน ความพึ งพอใจของประชาชนหรือผู้ เข้าร่ว ม
โครงการ เพื่อประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด 7 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 12,587,000 บาท
ดำเนินการแล้ว 4 โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 2,913,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ
งบประมาณตั้งไว้ 2,278,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 6,490,000 บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน มีทั้งหมด - โครงการ ดำเนินการเสร็จ - โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ –โครงการ (ในปี 62 ไม่มีโครงการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทั้งหมด 33 โครงการ งบประมาณ 18,808,025 บาท
ดำเนินการแล้ว 27 โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย 17,759,689.84 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ
งบประมาณ 245,465 บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ มีทั้งหมด 4 โครงการ
งบประมาณตั้งไว้ 347,000 บาท ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย 277,370 บาท ไม่ได้
ดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 15,000 บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด - โครงการ ดำเนินการเสร็จ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ (ในปี 62 ไม่มีโครงการ)
- ครุภัณฑ์ มีทั้งหมด 10 รายการ งบประมาณ 125,200 บาท เบิกจ่าย 8 รายการ งบประมาณ
92,190 บาท
- รวมโครงการที่ดำเนินการแล้ว 34 โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 20,950,059.84 บาท

~ ๖๐ ~
- ค่าครุภัณฑ์ที่เบิกจ่าย จำนวน 8 รายการ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย
92,190.00 บาท
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก (สปสช.) จำนวน 4 โครงการ
108,350.00 บาท
- ครุภัณฑ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก (กรมส่งเสริม) จำนวน 1 รายการ 30,000.00 บาท
รวมเงินที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น
21,180,599.84 บาท

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนตำบล
หนองบอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) มีข้อเสนอแนะดังนี้
ปัญหา
จากการลงพื้นที่สำรวจ มีบางหมู่บ้านที่ ยังขาดถนนที่ได้มาตรฐาน ยังเป็นถนนดิน และถนน
ลูกรัง เมื่อฝนตกมาทำให้ถนนแฉะลื่นทำให้การสัญจรไปมา ลำบาก ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน
ข้อเสนอแนะ
- เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการสัญจรไปมาของ
ประชาชน ทุกหมู่บ้าน
ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
1. ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
1.1 เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยาก
มากขึ้น
1.3 ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำ
ได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
1.4 การดำเนินโครงการในแต่ละปี ยังไม่ครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
4. ในการจั ด ทำงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ควรพิ จ ารณาโครงการให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง 5
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ทั่วถึงทุกด้าน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนพิจารณา
แล้ว เห็นว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่
การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด
ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วน

~ ๖๑ ~
ร่วมดังกล่าว และการประชาสั มพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะ
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
**********************************

~ ๖๒ ~

ภาคผนวก

~ ๖๓ ~

แบบ 3/2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน 110 ชุด
เพศ

- ชาย
- หญิง

จำนวน
จำนวน

53 ราย
57 ราย

อายุ

- ต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 8 ราย - 25 – 40 ปี จำนวน 34 ราย
มากกว่า 60 ปี จำนวน 6 ราย

การศึกษา

- ประถมศึกษา จำนวน 61 ราย
- ปริญญาตรี จำนวน 2 ราย
- อื่น ๆ
จำนวน 4 ราย

อาชีพ

- รับราชการ
จำนวน 2 ราย
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 12 ราย
- นักเรียน นักศึกษา จำนวน 4 ราย

- 41 – 60 ปี จำนวน 62 ราย

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 43 ราย
- สูงกว่าปริญญาตรี
จำนวน - ราย
- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน - ราย
- รับจ้าง
จำนวน 24 ราย
- เกษตรกร
จำนวน 63 ราย

- อื่น ๆ จำนวน 5 ราย

ในภาพรวม
ประเด็นการพัฒนา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
(ราย)

พอใจ
(ราย)

ไม่พอใจ
(ราย)

30
32
35
26
24
28
24
25
26
25.25

77
74
71
81
78
75
76
78
81
69.79

3
4
4
3
8
7
10
7
3
4.94

หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 110 รายผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
อบต.หนองบอน ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจำนวน หัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อย
ละ 25.25 พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 69.79 และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 4.94

แบบ 3/3 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในในแต่ละยุทธศาสตร์

~ ๖๔ ~

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นการพัฒนา
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม (เต็ม 8,800 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 1,100 คะแนน)
904
887
874
872
850
867
863
860
6,977

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 79.28 คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่

2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนา

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม (เต็ม 8,800 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 1,100 คะแนน)
844
830
809
785
797
811
808
817
6,501

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 73.87 คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นการพัฒนา
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 1,100 คะแนน)
881
886
883
856
857
850

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

~ ๖๕ ~
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม (เต็ม 8,800 คะแนน)

847
860
6,920

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความ
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 78.63 คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่

4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ
ประเด็นการพัฒนา

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม (เต็ม 8,800 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 1,100 คะแนน)
889
885
872
873
834
854
829
833
6,869

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 78.05 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนา
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม (เต็ม 8,800 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 1,100 คะแนน)
821
815
811
782
793
792
787
795
6,396

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

~ ๖๖ ~
จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 72.68 คะแนน

วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน จะเห็นได้ว่าประชาชนมี ความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานของ
อบต. อาจจะมาจากองค์การบริห ารส่ วนตำบลหนองบอน สามารถแก้ไขปั ญ หายุท ธศาสตร์การพัฒ นาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และมีโครงการโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยข้อมูลที่จะทำให้หาสาเหตุได้คือ การเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
3. ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอนมีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ดังนี้
3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้
3.2 หากไม่ส ามารถดำเนิ น การเนื่ องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปั ญหาให้ กับ ประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญ หาได้ถูกแก้ไขแล้ ว ก็จะทำให้ ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนดีขึ้น
3.3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว

********************************

