๑

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563
……………………………………

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 13 “การรายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได้จ ากการติ ดตามและประเมิน ผล
แผนพั ฒ นาต่ อผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เสนอต่ อ สภาท้ องถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ประจำปี 2563 ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการรายงานต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนกลาง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ประจำปี
พ.ศ.2563 เสร็จสิ้น ตามระเบี ยบฯ ขั้น ตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.๒๕64

ส.ต.ท.
(สุทธิชัย สารีบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

๓

คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้ อ 29 ได้ ก ำหนดให้ มี ก าร
ดำเนิ นการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ น
โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่ นทราบในที่ เปิ ดเผยภายในสิบ ห้ าวัน นั บ แต่วัน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม
ดังนั้ น เพื่ อให้เป็ นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น
เพื่อ
รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

๔

ส่วนที่ ๑
บทนำ
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อำนาจหน้ าที่เพิ่ มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนใหญ่ ยังคงมีท รัพ ยากรจำกัด ทั้ งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิด ประโยชน์ สู งสุ ดแก่ท้ องถิ่ นของตน จึงกำหนดให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น มีห น้ าที่ จัด ทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความสำเร็ จ ของแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ “ระบบติ ด ตาม” จึ งเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ที่ ช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการดำเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนิ นการอยู่ โดยที่ “การติ ด ตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (costeffective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การ
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่ ม เป้ าหมาย การติดตามดูป ระสิ ท ธิภ าพในการดำเนิน งานของส่ วนต่ างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ

๕

เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่า
เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามใน
ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวาง
ระบบติดตามไม่จำเป็น ที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติด
ตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือ
ในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตาม
เพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุ ติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการ
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลั กเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวม
ดังนั้ นแล้วการติดตามและประเมิน ผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ
ของหน่ ว ยงานหรือ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เมื่ อมี การประเมิ นผลในสิ่ งที่ ว างแผนไว้แล้ ว และที่ ได้ จัด ทำเป็ น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ล้ ว นเป็ น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี
จากเหตุผ ลดังกล่ าว องค์การบริห ารส่วนตำบลโนนกลางจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลวั ด สนประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3 ตามระเบี ย บระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙
และข้อ 30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 และ ข้อ ๑3 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่น จะต้อง
ดำเนินการ
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โนน
กลาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดสนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล
เป็ น การประเมิน ประสิ ท ธิภ าพประสิ ท ธิผ ลของการดำเนิ น โครงการ กิ จกรรม ซึ่งเป็ นการประเมิน ทั้ ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
กำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรื อผู้ ที่ มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก ฝ่ ายหรื อ ไม่ การติ ด ตามและประเมิ น ผลนี้ ไม่ ใช่ ก ารตรวจสอบเพื่ อ การจั บ ผิ ด แต่ เป็ น
เครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็น
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคม
ท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะ
ภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์
การพั ฒ นา แผนพั ฒ นาสามปี ซึ่งครอบคลุ ม ถึงสิ่ งแวดล้ อมของนโยบาย (environments or contexts) การ
ประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไป
ปฏิบั ติ (implementation process) การประเมินผลิ ตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจาก
การติ ด ตามและประเมิ น ผลก็ คื อ จะช่ ว ยทำให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น นำไปเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ ปรุ ง นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่า ดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
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๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็ นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบ
ประมารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจ กรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึง
รอโอกาสในการเสริมสร้างให้ เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้ มั่นรอ
โอกาสที่จะดำเนิน การและตั้งมั่น อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมิน
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
๕) เพือ่ ความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๘

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมิน
ขัน้ ตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ดำเนิ น การติ ด ตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็ น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิ บ วัน โดยอย่างน้ อยปี ล ะหนึ่ งครั้งภายในเดื อนธัน วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2
ขัน้ ตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็ น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิบ วัน โดยอย่างน้อยปี ละหนึ่ง ครั้งภายในเดือนเดือนธันวาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
ข้อ ๑3

๙

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาให้ป ระชาชนในท้ องถิ่ น ทราบในที่
เปิ ดเผยภายในสิบ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ ผู้บ ริห ารท้ องถิ่ น เสนอผลการติ ดตามและประเมิ น ผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑๐

5. ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิ ธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนด
วิธีก ารติ ด ตามและประเมิ น กำหนดห้ ว งเวลาในการติด ตามและประเมิ น ผล โดยมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส ำคัญ ๒
ประการ ดังนี้
๕.๑ ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ยบวิธีในการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ สิ่ งที่ ใช้ เป็ น สื่ อ สำหรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ใช้ ในการรวบรวมข้ อ มู ล
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
แบบตั ว บ่ งชี้ ข องการปฏิ บั ติ งาน แบบบั น ทึ ก ข้ อมู ล แบบรายงาน เพื่ อ นำไปวิเคราะห์ ท างสถิ ติ และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็ น วิธีการติดตามและประเมิน ผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดู
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็ นทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาท้องถิ่น โดย
ดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อ
ตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
ของ อปท. (e-plan)

๑๑

๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดำเนิน การออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมู ลมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น แผนการดำเนิ น งาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนและรายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมิน จะทำให้ เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่ นำไปปฏิบัติ แล้ ว ได้ผ ลดีส มควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสีย เพื่อลดความสูญเสียให้ น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมิน ผลจะทำให้ ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภ าพในการแก้ไขปัญ หาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
จำนวน 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. หมู่ที่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์
2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ
4. หมู่ที่ 4 บ้านนกเต็น
5. หมู่ที่ 5 บ้านโนนจันทร์
6. หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ
7. หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย
8. หมู่ที่ 8 บ้านโนนเจริญ
9. หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
10.หมู่ที่ ๑0 บ้านโนนศิริ
11.หมู่ที่ ๑1 บ้านโนนกลาง
12.หมู่ที่ ๑2 บ้านโนนสมบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็น องค์การบริห ารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 ตำบลโนนกลาง
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 10 องค์การบริหารส่วนตำบล
ของอำเภอพิ บู ล มั ง สาหาร ได้ รั บ การยกฐานะจากสภาตำบลเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและมีผ ลบั งคั บ ใช้ เมื่อวัน ที่ 16 ธันวาคม 2539 และที่ท ำการองค์ก ารบริห ารส่ วนตำบล
โนนกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ขึ้นอยู่กับ อำเภอพิบูล
มัง
สาหาร อยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอพิบูลมังสาหาร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำการเกษตร การ
ทำนา มีคลองชลประทานไหลผ่าน เกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาปีละ 2 ครั้ง และทำการประมง มี 3 ฤดูกาล ได้แก่
ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และมีอาณาเขตดังนี้
อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
อำเภอพิบูลมังสาหาร
และตำบลฝางคำ
อำเภอสิรินธร
ทิศใต้
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง
อำเภอพิบูลมังสาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร
อำเภอสิรินธร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
อำเภอพิบูลมังสาหาร
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เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 76 ตารางกิโลเมตร ( 47,500 ไร่)
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง อากาศร้อน จะมี
อุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด
“ ช่วงฝนทิ้ง
” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็น
ช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง
๑.๔ ลักษณะของดิน
สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ฤดูแล้งจะแล้งมาก ในการทำการเกษตรต้องอาศัยน้ำจากคลอง
ชลประทาน
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ
1.5.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ
จำนวน 2 แห่ง
1.5.2 แหล่งน้ำสร้างขึ้น
จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- ฝาย
จำนวน 2 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น
จำนวน 3 แห่ง
- บ่อโยก
จำนวน 30 แห่ง
- สระน้ำสาธารณะประโยชน์
จำนวน 5 แห่ง
- คลองส่งน้ำ
จำนวน 22 แห่ง๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
ตำบลโนนกลาง อยู่ในเขตท้องที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้มีเขตการปกครองรวม 12
หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านโดมประดิษฐ์
บ้านหนองไฮ
บ้านหนองไฮ
บ้านนกเต็น
บ้านโนนจันทร์
บ้านหนองมะเกลือ
บ้านสุขสบาย
บ้านโนนเจริญ
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านโนนศิริ
บ้านโนนกลาง
บ้านโนนสมบัติ

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน
นายสมพร วัฒนา
นายบุญฮู้
บัวใหญ่
นายอำพร ดุจดา
นายบุญกอง วงษาชัย
นายผ่องศรี สุขดี
นายบุญมี
บุญศักดิ์
นายสุนทร ไพรัตน์
นายบุญมี
วงษาชัย
นายจำปี
แก้วใจ
นายสอน
วงศ์อินทร์
นางศริตา
ทองเรือง
นายบรรพต สายสมบัตื

หมายเหตุ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กำนันตำบลโนนกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
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2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้แบ่งเขตในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน
กลาง จำนวน 1 เขต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีทั้งหมด 24 คน แบ่งเขตการเลือกตั้ง
ออกเป็นจำนวน 12 เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
บ้านโดมประดิษฐ์
เขตเลือกตั้งที่ 2
บ้านหนองไฮ
เขตเลือกตั้งที่ 3
บ้านหนองไฮ
เขตเลือกตั้งที่ 4
บ้านนกเต็น
เขตเลือกตั้งที่ 5
บ้านโนนจันทร์
เขตเลือกตั้งที่ 6
บ้านหนองมะเกลือ
เขตเลือกตั้งที่ 7
บ้านสุขสบาย
เขตเลือกตั้งที่ 8
บ้านโนนเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ 9
บ้านโนนสมบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ ๑0
บ้านโนนศิริ
เขตเลือกตั้งที่ ๑1
บ้านโนนกลาง
เขตเลือกตั้งที่ ๑2
บ้านโนนสมบัติ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง เสมอมาและประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชน
3.จำนวนประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 7,651 คน โดยแยกเป็น
ชาย จำนวน 3,895 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 3,756 คน จำนวน 2,381 ครัวเรือน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน
ราษฎร์ อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ. วันที่ 30 กันยายน 2559 ) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้
จำนวนประชากร
รวม
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

บ้านโดมประดิษฐ์
บ้านหนองไฮ
บ้านหนองไฮ
บ้านนกเต็น
บ้านโนนจันทร์
บ้านหนองมะเกลือ
บ้านสุขสบาย
บ้านโนนเจริญ
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านโนนศิริ
บ้านโนนกลาง
บ้านโนนสมบัติ

265
469
224
503
327
218
271
363
388
309
213
345

251
463
199
477
302
188
260
336
373
326
226
355

516
932
423
980
629
406
531
699
761
635
439
700

146
290
183
290
228
106
142
217
209
233
124
213
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หญิง
ชาย
หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน
1,102
คน 995
คน อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร
1,668
คน 1,549
คน อายุ 18 - 60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ
1,125
คน 1,212
คน อายุมากกว่า 60 ปี
รวม
3,895
คน 3,756
คน ทั้งสิ้น 7,651 คน
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน 9
แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านหนองไฮ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
3. โรงเรียนบ้านโนนจันทน์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4. โรงเรียนบ้านนกเต็น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5. โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเต็น ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านโนนเจริญ
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านโนนจันทน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านโนนจันทร์
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดมประดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์
4.2 สาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการ
รักษาพยาบาล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 มีบุคลากร จำนวน 8 อัตรา
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนกเต็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 มีบุคลากร จำนวน 7 อัตรา
4.3 .อาญากรรม
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นและประชาชน
มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจดุ อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. มีป้อมยามตำรวจประจำตำบล 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบัติ
2. มีศูนย์อปพร. ประจำตำบล 1 แห่ง
ตั้งอยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนกลาง
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ข้อมูลจากสถานีตำรวจภู ธรพิบูลมังสาหารนั้น
พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่ยังไม่พบผู้ค้า เนื่องจากได้รับความร่วมมือจาก
ผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ช่วยสอดส่องดูแล การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนกลางสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น
เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนกลางก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
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4.5 การสังคมสงเคราะห์
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ป่วย
โรคเอดส์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน
งานส่วนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ กอง 5 งาน คือ
1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2.งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
3.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
4.งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
5.งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนส่ง .
สภาพการคมนาคมทางบก ประกอบด้วย
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต
ถนนลูกรัง
ที่
หมู่บ้าน
จำนวน
ระยะทาง จำนวน
ระยะทาง
จำนวน ระยะทาง
(สาย)
(เมตร)
(สาย)
(เมตร)
(สาย) (เมตร)
1 บ้านโดมประดิษฐ์
6
1,900.50
1
980.00
2 บ้านหนองไฮ หมู่ 2
1
495.00
4
3,715.00
13
15,042.00
3 บ้านหนองไฮ หมู่ 3
1
1,745.00
4
1,555.50
4
4,053.50
4 บ้านนกเต็น
1
1,900.00
9
1,791.00
5
6,048.00
5 บ้านโนนจันทร์
1
1,300.00
6
1,742.00
4
2,590.00
6 บ้านหนองมะเกลือ
7
1,841.00
4
1,999.00
7 บ้านสุขสบาย
2
549.00
6
5,723.00
8 บ้านโนนเจริญ
1
1,450.00 10
1,028.00
6
9,370.00
9 บ้านโนนสมบูรณ์
4
1,984.60
6
3,945.40
10 บ้านโนนศิริ
6
1,292.00
4
5,335.00
11 บ้านโนนกลาง
9
1,910.00
3
2,754.00
12 บ้านโนนสมบัติ
1
2,790.00
3
223.50
8
13,594.50
รวม
6
9,680.00 70
19,582.10
64
71,434.40
5.2 การไฟฟ้า
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน จำนวน 12 หมู่บ้าน
คิดเป็น 100
เปอร์เซ็นต์ ปัญหาทีม่ ีในพื้นที่คือไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
5.3 การประปา
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ ครอบคลุมทุกครัวเรือน คิดเป็น 100
เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือการไหลของน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน การอุปโภค บริโภค
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5.4 โทรศัพท์
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ จำนวน 24 แห่ง
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทำนา
เป็นหลักปีละ 2 ครั้ง เป็นนาปี และ นาปรัง ประเภทนาหว่าน และ นาดำ โดย นาปี อาศัยน้ำจากธรรมชาติ ได้แก่
น้ำฝน และ นาปรัง อาศัยน้ำ จากคลองชลประทาน ส่วนอีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย และรับ
ราชการ
6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่
ลำดับ
ประเภท
1 ปั๊มน้ำมัน
2 ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
3 โรงสีข้าวขนาดเล็ก
5 ร้านค้า
7 ร้านซ่อมรถ
8 กลุ่มปลาส้ม,ปลาแห้ง,ปลาร้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ
9 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 4 บ้านนกเต็น
10 กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ
11 กลุ่มทอผ้ากาบบัว หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย
12 กลุ่มลวดหนาม,สานตะกร้า

ดังนี้
จำนวน
3
2
18
52
1
1
1
1
1
1

6.3 แรงงาน
ปัญหาที่พบคือ ประชากรที่ต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้าง ร้านใหญ่ๆ
เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานจำนวนมาก ในพื้นที่ตำบลโนนกลางส่วนมากเป็นที่อยู่
อาศัยและเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
6.4 การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม ดังนี้
เกาะภูกระแต ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 มีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบเวลาฤดูฝน มีโขดหินและ หาด
ทราย ที่สวยงาม มีป่าไม้ร่มรื่น
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีผู้ที่นับถือ ศาสนา
พุทธ ร้อยละ 98
สถาบันทางศาสนา
ประเภท จำนวน ชื่อ
สถานที่ตั้ง
1.วัด
7
1.วัดสว่างรัตนาราม
หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ
2.วัดผาสุกนิเวศน์
หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ
3.วัดบูรพาราม
หมู่ที่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์
4.วัดศิลาไหล
หมู่ที่ 5 บ้านโนนจันทร์
5.วัดศรีสำราญ
หมู่ที่ 4 บ้านนกเต็น
6.วัดโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
7.วัดป่าหนองไฮเจริญธรรม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ
2.สำนักสงฆ์

1

1. สำนักสงฆ์อาภาภิรมย์ธรรม

หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย

7.2 ประเพณีและงานประจำปี
ประเพณี ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนกลาง ได้อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไว้ ดังนี้
(1) ประเพณีเข้าพรรษา
(2) ประเพณีสงกรานต์
(3) ประเพณีลอยกระทง
งานประจำปี ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนกลาง ได้อนุรักษ์งานประจำปีของท้องถิ่นไว้ ดังนี้
(1) งานบุญเดือนสี่
(2) งานบุญเดือนหก
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ได้แก่ การทำเครื่องจักรสาน
การทอผ้าไหม ทอผ้ากาบบัว หมอพราหมณ์ ศิลปะ ดนตรี (หมอแคน หมอลำ)
ภาษาท้องถิ่น
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีภาษาท้องถิ่น คือภาษาอีสาน (ลาว)
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ได้แก่ผ้ากาบบัว กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย , ข้าวปลอดสารพิษ (ข้าวไรซ์เบอร์รี่) กลุ่ม
ผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ , ผลิตภัณฑ์จากปลา ได้แก่ ปลาส้ม ปลาแห้ง ปลาร้า กลุ่มแม่บ้ านหมู่ที่ 6
บ้านหนองมะเกลือ

๑๙

8. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
หมู่ที่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์
ผลผลิตเฉลีย่
กก./ไร่
2.1) ทานา
ในเขตชลประทาน
.....................ครัวเรือน ………-...กก./ไร่
..........................ไร่
นอกเขตชลประทาน 143 ครัวเรือน
400 กก./ไร่
890 ไร่
2.2) ทาสวน สวน………………-……………… .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
สวน………………-……………… .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
2.3) ทาไร่
ไร่อ้อย
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
ไร่ขา้ วโพด
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
..........................ไร่
ไร่มันสัปหลัง
3
ครัวเรือน 3,500 กก./ไร่
30
ไร่
อื่ นๆ (โปรดระบุ) .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
..............-............ไร่
2.4) อื่ นๆ
อื่ นๆ (โปรดระบุ) .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
"""""""""""""""""-"""""""""" ..............-............ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร

จานวน

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่
ราคาขายโดยเฉลีย่
บาท./ไร่
บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
4,200

บาท./ไร่

4,284

บาท./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
3,200

บาท./ไร่

5,600

บาท./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน
2.3) ทาไร่

สวน

ยางพารา
ไร่อ้อย
ไร่ขา้ วโพด
ไร่มันสัปหลัง
อื่ นๆ (โปรดระบุ)

2.4) อื่ นๆ

อื่ นๆ (โปรดระบุ)
"""""""""""""""""-""""""""""

จานวน
95
970
20
200

ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
1
ครัวเรือน
30
ไร่
.............-........ครัวเรือน
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน
..............-............ไร่
.............-........ครัวเรือน
..............-............ไร่

ผลผลิตเฉลีย่
กก./ไร่
420 กก./ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่
บาท./ไร่
4,200 บาท./ไร่

400 กก./ไร่

บาท./ไร่

250

กก./ไร่

4,700

บาท./ไร่

ราคาขายโดยเฉลีย่
บาท./ไร่
4,284
บาท./ไร่
บาท./ไร่
9,500 บาท./ไร่

……-…...กก./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

……-…...กก./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

……-…...กก./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

……-…...กก./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

……-…...กก./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

๒๐

หมู่ที่ 4 บ้านนกเต็น
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

2.2) ทาสวน

2.3) ทาไร่

2.4) อื่ นๆ

จานวน

ในเขตชลประทาน

30
ครัวเรือน
1,000 ไร่
นอกเขตชลประทาน
252 ครัวเรือน
2,250 ไร่
สวน ยางพารา
3
ครัวเรือน
60
ไร่
สวน………………-……………… .............-........ครัวเรือน
.............-.............ไร่
ไร่อ้อย
.............-........ครัวเรือน
.............-.............ไร่
ไร่มันสัปหลัง
4 ครัวเรือน
20 ไร่
อื่ นๆ (โปรดระบุ) .............-........ครัวเรือน
..............-............ไร่
อื่ นๆ (โปรดระบุ) .............-........ครัวเรือน
"""""""""""""""""-"""""""""" ..............-............ไร่

ผลผลิตเฉลีย่
กก./ไร่
420 บาท./ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่
บาท./ไร่
4,200
บาท./ไร่

400 กก./ไร่

4,200

กก ./ไร่

ราคาขายโดยเฉลีย่
บาท./ไร่
4,284 บาท./ไร่

บาท./ไร่

4,284 บาท./ไร่

บาท./ไร่

บาท./ไร่

……-…...กก./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

……-…...กก./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

3,500 กก./ไร่

3,200 บาท./ไร่

5,600 บาท./ไร่

……-…...กก./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

……-…...กก./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

หมู่ที่ 5 บ้านโนนจันทร์
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน

ยางพารา

สวน………………-………………
2.3) ทาไร่

ไร่อ้อย
ไร่ขา้ วโพด
ไร่มันสัปหลัง
อื่ นๆ (โปรดระบุ)

2.4) อื่ นๆ

อื่ นๆ (โปรดระบุ)
"""""""""""""""""-""""""""""

ผลผลิตเฉลีย่
กก./ไร่
131
ครัวเรือน 420 บาท./ไร่
1,000
ไร่
60 ครัวเรือน 400 กก./ไร่
500 ไร่
3
ครัวเรือน
250 กก./ไร่
22
ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
5
ครัวเรือน
3,500 กก./ไร่
22
ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
..............-............ไร่
40
ครัวเรือน……-…...กก./ไร่
..............-............ไร่
จานวน

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่
บาท./ไร่
4,200 บาท./ไร่

ราคาขายโดยเฉลีย่
บาท./ไร่
4,284 บาท./ไร่

4,200 บาท./ไร่

4,284 บาท./ไร่

4,700 บาท./ไร่

9,500 บาท./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
3,200 บาท./ไร่

5,600

บาท./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

๒๑
หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

จานวน

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน

สวน………………-………………
สวน………………-………………
สวน………………-………………

2.3) ทาไร่

ไร่อ้อย
ไร่ขา้ วโพด
ไร่มันสัปหลัง
อื่ นๆ (โปรดระบุ)

2.4) อื่ นๆ

อื่ นๆ (โปรดระบุ)
"""""""""""""""""-""""""""""

ผลผลิตเฉลีย่
กก./ไร่
420 บาท./ไร่

8
ครัวเรือน
150 ไร่
70
ครัวเรือน
400 กก./ไร่
2,000 ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
2 ครัวเรือน 1,200 กก./ไร่
4
ไร่
15 ครัวเรือน 3,500 กก./ไร่
40 ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
..............-............ไร่
10 ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
15 ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่
บาท./ไร่
4,200 บาท./ไร่

ราคาขายโดยเฉลีย่
บาท./ไร่
4,284 บาท./ไร่

บาท./ไร่

บาท./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
5,200
3,200

บาท./ไร่

12,120 .บาท./ไร่

บาท./ไร่

5,600 บาท./ไร่

……………-………บาท./ไร่

…………-……….บาท./ไร่

บาท./ไร่

บาท./ไร่

หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน สวน

ยางพารา

สวน………………-………………
2.3) ทาไร่

ไร่อ้อย
ไร่ขา้ วโพด
ไร่มันสัปหลัง
อื่ นๆ (โปรดระบุ)

2.4) อื่ นๆ

อื่ นๆ (โปรดระบุ)
"""""""""""""""""-""""""""""

ผลผลิตเฉลีย่
กก./ไร่
131
ครัวเรือน 420 บาท./ไร่
1,000
ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
2
ครัวเรือน
250 กก./ไร่
9
ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
.............-.............ไร่
3
ครัวเรือน
3,500 กก./ไร่
13
ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
..............-............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
..............-............ไร่
จานวน

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่
บาท./ไร่
4,200 บาท./ไร่

ราคาขายโดยเฉลีย่
บาท./ไร่
4,284 บาท./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
4,700 บาท./ไร่

9,500 บาท./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
3,200 บาท./ไร่

5,600 บาท./ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

๒๒

หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
ผลผลิตเฉลีย่
ต้นทุนการผลิตเฉลีย่
กก./ไร่
บาท./ไร่
2.1) ทานา
ในเขตชลประทาน
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
นอกเขตชลประทาน
206
ครัวเรือน
400 กก./ไร่
4,200 บาท./ไร่
2,000 ไร่
2.2) ทาสวน สวน………………-……………… .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
สวน………………-……………… .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
2.3) ทาไร่
ไร่อ้อย
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
ไร่ขา้ วโพด
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
ไร่มันสัปหลัง
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
อื่ นๆ (โปรดระบุ) .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
..............-............ไร่
2.4) อื่ นๆ
อื่ นๆ (โปรดระบุ) .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
"""""""""""""""""-"""""""""" ..............-............ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร

จานวน

ราคาขายโดยเฉลีย่
บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
4,284 บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่

หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน สวน
สวน
2.3) ทาไร่

พริก
มันเทศ
ไร่อ้อย
ไร่ขา้ วโพด
ไร่มันสัปหลัง
อื่ นๆ (โปรดระบุ)

2.4) อื่ นๆ

อื่ นๆ (โปรดระบุ)
""""""""-"""""

จานวน

ผลผลิตเฉลีย่
กก./ไร่
420 กก./ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่
บาท./ไร่
4,200 บาท./ไร่

232
ครัวเรือน
2,750 ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
6
ครัวเรือน 1,200 กก./ไร่
บาท./ไร่
10
ไร่
10
ครัวเรือน 2,200 .กก./ไร่ 2,800 บาท./ไร่
15
ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
10
ครัวเรือน 3,500 กก./ไร่
3,200 บาท./ไร่
50
ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
..............-............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่

ราคาขายโดยเฉลีย่
บาท./ไร่
4,284 บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
บาท./ไร่
11,000

บาท./ไร่

……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
5,600 บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่
……………-………….บาท./ไร่

๒๓
หมู่ที่ 11 บ้านโนนกลาง
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน

2.2) ทาสวน สวน………………-………………
สวน………………-………………
2.3) ทาไร่

ไร่อ้อย
ไร่ขา้ วโพด
ไร่มันสัปหลัง
อื่ นๆ (โปรดระบุ)

2.4) อื่ นๆ

จานวน

ผลผลิตเฉลีย่
กก./ไร่
420
กก./ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่
บาท./ไร่
4,200 บาท./ไร่

ราคาขายโดยเฉลีย่
บาท./ไร่
4,284 บาท./ไร่

50
ครัวเรือน
300 ไร่
73
ครัวเรือน
400
กก./ไร่
4,200 บาท./ไร่ 4,284 บาท./ไร่
500 ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
3
ครัวเรือน 3,500 กก./ไร่
3,200 บาท./ไร่
5,600
บาท./ไร่
25
ไร่
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
..............-............ไร่

อื่ นๆ (โปรดระบุ) .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
""""""""-"""""
..............-............ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบัติ
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

ผลผลิตเฉลีย่
กก./ไร่
420
กก./ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่
บาท./ไร่
บาท./ไร่

ราคาขายโดยเฉลีย่
บาท./ไร่
บาท./ไร่

180
ครัวเรือน
1,500 ไร่
นอกเขตชลประทาน
20
ครัวเรือน
400
กก./ไร่
บาท./ไร่
บาท./ไร่
500 ไร่
2.2) ทาสวน สวน พริก
3
ครัวเรือน 1,200 กก./ไร่
บาท./ไร่
บาท./ไร่
7
ไร่
สวน………………-……………… .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
2.3) ทาไร่
ไร่อ้อย
.............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
.............-.............ไร่
ไร่ขา้ วโพด
3
ครัวเรือน 1,200 กก./ไร่
บาท./ไร่
บาท./ไร่
10
ไร่
ไร่มันสัปหลัง
10
ครัวเรือน 3,500 กก./ไร่
3,200 บาท./ไร่
5,600 บาท./ไร่
50
ไร่
อื่ นๆ (โปรดระบุ) .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่
..............-............ไร่
2.4) อื่ นๆ

ในเขตชลประทาน

จานวน

อื่ นๆ (โปรดระบุ) .............-........ครัวเรือน ……-…...กก./ไร่
""""""""-"""""
..............-............ไร่

……………-………….บาท./ไร่ ……………-………….บาท./ไร่

****************************
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้กำหนดวิสัยทั ศน์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคตข้างหน้า
“ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ไป – มา สะดวก
สร้างเสริมสามัคคี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ใส่ใจบริการ”
พันธกิจการพัฒนาตำบลโนนกลาง
การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรให้มีความสะดวกและ
สามารถให้ใช้ได้ทุกฤดูกาล และเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงถึงกัน
1.การก่อสร้างและปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ ต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
2.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินการของกลุ่มอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพให้สามารถเพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและครัวเรือน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
3.การแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ให้กับเยาวชนและประชาชน
4.ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการ
พัฒนาท้องถิ่น
6.การบริหารราชการ โดยยึด หลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาระบบสุขภาพดีทั่วหน้า เพื่อป้องกันโรคภัยของประชาชนในการดำเนินชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม
ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ
และโทรศัพท์สาธารณะ
1.2 การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเครื่องหมายการจราจร
1.3 การก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปา
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา
2.1 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
3.4 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเลี้ยงสัตว์
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 การพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม
4.2 การแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ
4.3 การพัฒนาส่งเสริม การเรียนรู้ของชุมชนในการดำเนินงานสาธารณสุขโดยเน้น
การมีส่วนร่วมดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
4.4 การควบคุมและป้องกันโรค
4.5 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
5.1 การเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
5.2 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
5.3 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบภาคบังคับ
5.4 การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
5.5 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
6.1 การส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหารแก่ภาคประชาชน
6.2 การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการเมือง การบริหาร
6.3 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
7.1 การส่งเสริมการเที่ยว
7.2 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของชุมชน
7.3 การป้องกันการดูแลป่าและปลูกป่าทดแทน
7.4 การกำจัดขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้
สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้
1.ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
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2.เกษตรกรมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ
3.เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการและ
สาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.การบริหารและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

***********************
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2562
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ก า ร
พัฒนา
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ
3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
4. การพัฒนาด้าน
สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณสุข
5. การพัฒนาด้าน
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า
ศาสนา
วัฒนธรรมการกีฬา
และนันทนาการ

จำนวน
(โครงการ)
113

2563

2564

2565

จำนวน
งบประมาณ
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท
(โครงการ)
(บาท
(โครงการ) (บาท
113
110,169,000
113
110,169,000
113
110,169,000
113
110,169,000

7

7

14,700,000

7

14,700,000

7

14,700,000

6

7,700,000

15

15

6,430,000

15

6,430,000

15

6,430,000

15

6,430,000

68

68

8,706,000

68

8,706,000

68

8,706,000

68

8,706,000

35

35

14,350,000

35

14,350,000

35

14,350,000

35

14,350,000

6. การพัฒนาด้าน
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
การเมือง
การบริหารและการ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
ท้องถิ่น

24

24

5,340,000

24

5,340,000

24

5,340,000

24

5,340,000

7.การพัฒนาด้าน
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
และ
ก า ร จั ด ก า ร

16

16

6,284,000

16

6,284,000

16

6,284,000

16

6,284,000
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ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 4
การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลอย่างน้อยปีละ 1
ครัง้ ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

มี
ไม่มี
การดำเนินการ การดำเนินการ




















