
บทที่ 2 
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้ค้นคว้าจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการวิจัย 
ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.2 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 
2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2.7 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
2.8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
2.9 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.10 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.11 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกต
ได้จากการแสดงออก “พึง” เป็นค าช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ 
พอใจ เป็นความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความพึง
พอใจเป็นเรื่องของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงใจโดยทั่วไปตรง
กับค าภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 

กูด (Good.   1973  :  384) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของ
ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา 

แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff.   1978  :  86) กล่าวว่า ความพึงใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่
ใช้ส าหรับวัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman.   1973  :  333) ได้ให้ความหมายของความพึงใจไว้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง “ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ” 
จากค าจ ากัดความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองเป็น
อย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพ    ของงาน หรือสิ่งที่มี
การน าเสนอในรูปแบบที่น่าพอใจ 

สุโท เจริญสุข (2519  :  23) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง” 
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สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการของหน่วยงานของรัฐ ความพึงใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญใน
การเรียนรู้อีกประการหนึ่ง 

 
2.2 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกว่า 
“แผนยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้
โดยจะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วย
ติดตามและประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
ในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning 
System) ว่าองค์กรท้องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
ไว้เพียงใด ผลการด าเนินงานตามแผนเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  2548) 

 
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 

ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลัก  คือ 
ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการ (Process) และส่วนของผลลัพธ์ (Output) (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2548) ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยน าเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพ่ือเข้าสู่ระบบติดตาม 
และประเมินผล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน 

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
ซึ่งจะท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเพียงใด เพื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน สู่
การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เน้นการติดตามการด าเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

3. ผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส าหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ของท้องถิ่น อันได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัด 
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2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2548 มี

สาระส าคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2548) ดังนี้ 

1. การขจัดความยากจน 
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรงมี 6 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การขจัดความยากจน 2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3) การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5) การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ 6) การส่งเสริมประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม 

 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.1 การขจัดความยากจน 
เพ่ือให้สามารถขจัดความยากจนของประเทศให้หมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการ

งบประมาณและการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแต่บุคคล ชุมชนและประเทศ โดย
ในระดับชุมชน มีเป้าหมายประสงค์เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยงประโยชน์
จากปัจจัยแวดล้อม โดยชุมชนจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนเองโดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่การยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคาร
หมู่บ้าน การสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับกิจกรรมที่เป็นความต้องการพ้ืนฐานของชุมชน การ
จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให้ครบทุกหมู่บ้าน การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เช่น 
โรงสีข้าวพัฒนาเศรษฐกิจ และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น ส าหรับระดับบุคคล มี
เป้าประสงค์ให้ประชาชนยากจนได้รับโอกาสในการเข้าสู่ทุน  ที่ท ากิน และได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การจัดคาราวานแก้จนที่ให้บริการและ



11 
 

โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี 2564 

 
 

ค าแนะน าด้านอาชีพ การขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินค้าของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
และเป็นธรรม และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

ในอนาคต จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัว
อบอุ่น มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติ และเอ้ืออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
สาธารณะ อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือ
ลดรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลของรัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน และท าให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประกอบอาชีพ และเกษตรกรรายย่อย ได้รับความคุ้มครองทาง
สังคม รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 

2.5.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
เพ่ือให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มี

สมรรถนะสูง  สมดุลและเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน  องค์
ความรู้  นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เช่น การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การปรับ
โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม และการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการและการค้า เป็นต้น 

2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อสนองความต้องการในการบริโภค เป็นจ านวน

มากส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศ 
จึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์  และทดแทนอย่าง
เหมาะสม เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิตและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน  ควบคู่กับการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน
และการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลน น้ าท่วม และคุณภาพน้ า รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ    น้ าเสีย ฝุ่นละออง 
ก๊าซ กลิ่นและเสียง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดยด าเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชน  
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และเป็นพลังการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศสู่ความยั่งยืน 

2.5.5 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารการเมืองที่ดี 
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน คือ 

การปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้ทันสมัย  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น  พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม  สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
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กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการทุจริต  ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม 
เสริมสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนในกลไกการด าเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

2.5.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
การส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน  การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และร่วมกับทุกภาค
ส่วนที่จะส่งเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ทัดเทียมระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
อิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น ส่งเสริมองค์กรพัฒนา
เอกชนที่สร้างสรรค์ และกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐทุกระดับ 
 โดยสรุป  จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลข้างต้น  ผู้ประเมินได้น ามาก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดการศึกษาประเมินผลในครั้งนี้  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตหรือการ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานขององค์กรภาพรวมซึ่งเป็นผล
การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์กร และผลการด าเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ ชี้วัดตามแนวทางของ  
ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อระบบอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ  
นอกจากนี้ผู้ประเมินยังมีการประเมินผลสะท้อนการพัฒนาระบบการจากประชาชน ส าหรับการรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับการน ามาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในโอกาสต่อไป 
 
2.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   2. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 
13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

 
2.7 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13   2. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 
13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

 
2.8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น)   

 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   

 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

2.9 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1.1 เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมาก

ขึ้น 
 1.3  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่

ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง

สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

2.10 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

 ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลา
ห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 
 2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือ
ด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 3.  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

 3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้
ข้อมูล จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ระดับ
ชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และส าหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ประกอบ
กัน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม เค้าโครง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท า
เฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  หมวดอ่ืนๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5. การก ากับดูแล  
 5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้ง
งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็นสาระส าคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการ
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พัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 
 5.2 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส าคัญ 
 6. การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วเสร็จ 
 ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด           
 
2.11 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

 
1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ในอดีตการที่ผ่านมามีหมู่บ้าน  3  หมู่บ้านชื่อบ้านหัวหนอง  บ้านนาวัวและบ้านโนนงิ้ว       
ได้รวมเป็นหมู่บ้านเดียวกันมีนามในเบื้องต้นว่าโนนงิ้ว  ได้ย้ายมาจากต าบลหัวนาค า  ซึ่งหากจากที่นี้ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ  4  กิโลเมตร  เหตุที่ย้ายมาเนื่องจากที่เดิมมีสภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสม  ซึ่งทราบจากการบอกเล่ามาว่าสภาพพ้ืนดินเป็นโคลนเหนียวและอยู่ห่างตัวเมือง   เส้นทาง
การคมนาคมสัญจรไปมา      ไม่สะดวกเป็นลักษณะหมู่บ้านปิด  เพราะสมัยนั้นเป็นป่าดงหนาทึบมาก  
ฉะนั้นจึงอพยพเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเมืองเพ่ือให้การไปมาติดต่อกับทางอ าเภอสะดวกสบายยิ่งขึ้น   ได้
พิจารณาเห็นว่าในที่ปัจจุบันนี้มีท าเลที่เหมาะสม    มีหนองน้ าใหญ่  (หนองนาวัว)  ได้อาศัยในการครอง
ชีพไม่ขาดแคลนจึงได้เลือกเอาท าเลนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน  และได้ขนานนามชื่อบ้านตนเองให้สอดคล้องตาม
สภาพภูมิศาสตร์ว่าบ้านโนนงิ้ว  (เพราะมีต้นนุ่นมาก)  และตามหลักฐานข้อมูลบ้านโนนงิ้ว  ตั้งขึ้นเมื่อ  
พ.ศ.  2452  ประมาณเวลาได้  95 ปี   ในเวลาต่อมา  นายชม  มาศรี  ได้ขอตั้งต าบลเพ่ิมขึ้นโดยรวม
เขตการปกครอง  6 หมู่บ้าน  คือ หัวหนอง – หนองนาวัว – โนนงิ้ว – โนนไผ่ – โนนข่า – หนองร้าน
หญ้า  ชื่อว่า  ต าบลหัวหนอง  อยู่ในเขตปกครองของอ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ตลอดมาจนถึง
ปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าวมีเขตตามเขตต าบลตาม
กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  ทั้งนี้  ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบ
วันนับแต่วันประกาศ      ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  25  
ธันวาคม  2539  มีผลบังคับใช้วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540)   
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม  มีล าห้วยธรรมชาติ  และแหล่งน้ าธรรมชาติ
อ่ืนในพ้ืนที่ ได้แก่  ห้วยถ่อน(ล าน้ าซับ)  ชลประทานหนองนาวัว  และบ่อกระถิน  ตั้งอยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ  60%  เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร 
35 %  และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น 5%  มี 3 ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 
 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น  อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อน

และแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมี
ลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี  เรียกว่า  “พายุฤดูร้อน”  อากาศร้อน  จะมี
อุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9  องศาเซลเซียส  ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  
แต่อาจเกิด  “ช่วงฝนทิ้ง”  ซึ่งอาจนานประมาณ  1 – 2  สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝน
น้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองไม่เคยเกิดอุทกภัย
รุนแรง  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงกลางเดือน
ตุลาคมนานราว  1 – 2  สัปดาห์  เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว  อากาศแปรปรวนไม่
แน่นอน  อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง  อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  15  
องศาเซลเซียส 

   
1.4  ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  85%  ดินลูกรังประมาณ 10 %          
และดินเค็มประมาณ  5 %   
 
 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค – บริโภค  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค
ของประชาชน  ดังนี้ 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
        -     ล าห้วย ล าน้ า  จ านวน     1  สาย ตั้งอยู่  หมู่  1, 4 
        -     บึงหนอง                จ านวน      7  แห่ง ตั้งอยู่  หมู่  1, 5 
        -     อ่างเก็บน้ าชลประทาน  จ านวน      1  แห่ง ตั้งอยู่  หมู่  1, 2, 3 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
         -     ฝาย      จ านวน      4  แห่ง   ตั้งอยู่  หมู่  1, 3, 4 
         -     บ่อน้ าตื้น     จ านวน      7  แห่ง   ตั้งอยู่  หมู่  1- 5 
         -     บ่อโยก   จ านวน    22  แห่ง   ตั้งอยู่  หมู่  1 - 6 
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         -     บ่อบาดาลส่วนตัว      จ านวน    25  แห่ง   ตั้งอยู่  หมู่  1 - 6 
                     -     บ่อขุดส่วนตัว     จ านวน    20  แห่ง   ตั้งอยู่  หมู่  1 – 6 
 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  
ป่าไม้บางส่วน  และที่สาธารณะจ านวน  3  แห่ง  พ้ืนที่  400  ไร่  ในหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5  และหมู่ที่  
6  รวมทั้งมีต้นไม้ที่ประชาชนปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 
 
  

2.  ด้านการเมือง / การปกครอง  
2.1  เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  มีเนื้อที่ประมาณ  16,343  ไร่  หรือประมาณ  
24.79  ตารางกิโลเมตร  และมีพ้ืนที่ติดต่อกับต าบลต่าง ๆ  ดังนี้   
  ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลเมืองเพีย  ต าบลบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดย
มี     แนวเขตเริ่มต้นจากกึ่ งกลางทางเกวียน เก่า  บริ เวณ พิกัด   T C  520795  ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวชายป่าและทุ่งนา  ผ่านถนนสายบ้านหนองยางขวัญ  -  บ้านหนองร้าน
หญ้า  บริเวณพิกัด  T C  534808  ถึงถนนสายบ้านเป้า  -  บ้านเกิ้ง  บริเวณพิกัด  T C  544812  ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวถนนสายบ้านเป้า  -  บ้านเกิ้ง  สิ้นสุดที่สะพานข้ามห้วยจิก  บริเวณ
พิกัด  T C  559789  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  5  กิโลเมตร 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากสะพานข้ามห้วยจิก  บริเวณพิกัด  T C  559789  ไปทางทิศใต้ตามห้วยจิก  ถึงเขตเทศบาล
ต าบลบ้านไผ่  (หลักเขตที่  2)  บริเวณพิกัด  T C  554768  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวเขตเทศบาล  
ถึงหลักเขตท่ี 1 บริเวณพิกัด  T C  536768  ไปทางทิศใต้  ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2057  
ถึงหลักเขตที่  13  บริเวณพิกัด  T C  536766  ไปทางทิศทิศตะวันออก  ตามแนวเขตเทศบาล  ถึง
หลักเขตที่  12  บริเวณพิกัด  T C  558763  ไปทางทิศใต้  ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  11  
บริเวณพิกัด  T C  554733  ไปทางทิศตะวันออก  ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2  ถึงหลัก
เขตที่  10  บริเวณพิกัด  T C  556733  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเขตเทศบาล  ถึงหลักเขตที่  9  
บริเวณพิกัด  T C  559748  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงเส้นทางรถไฟ  บริเวณพิกัด T C  565748  ไป
ทางทิศใต้  ตามเส้นทางรถไฟ  สิ้นสุด  ที่สะพานรถไฟ  บริเวณพิกัด  T C  555713  รวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันออกประมาณ  13  กิโลเมตร 
  ทิศใต้  ติดต่อต าบลโนนแดง  กิ่งอ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากสะพานรถไฟ  บริเวณพิกัด  T C  555713  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทุ่งนา
ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2  บริเวณพิกัด  T C  549715  ไปตามแนวทุ่งนา  ถึงแนวป่า
ที่ดินสาธารณะประโยชน์  บ้านดู่น้อย  บริเวณพิกัด  T C  535727  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวป่า
สาธารณะ  สิ้นสุดที่ทางเกวียนเก่า  บริเวณพิกัด  T C  521735  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  4  
กิโลเมตร 
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  ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากทางเกวียนเก่า  บริเวณพิกัด  T C  521735  ไปทางทิศเหนือตามทางเกวียนเก่า  -  แนวชาย
ป่าและทุ่งนา  ผ่านบริเวณพิกัด  T C  524750  ถึงถนนสายบ้านโนนข่า  -  บ้านดู่ใหญ่  บริเวณพิกัด  T 
C  522763    ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2057  บริเวณพิกัด   T C  518777  ไปตามแนว
กึ่งกลางทุ่งนา  สิ้นสุดที่กึ่งกลางทางเกวียนเก่า บริเวณพิกัด T C  520795  รวมระยะทางด้านทิศ
ตะวันตกประมาณ  6  กิโลเมตร 

ต าบลหัวหนองแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้   
ต าบลหัวหนอง  แบ่งการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล    หัวหนอง ทั้ง  6  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
1)  หมู่ที่  1  บ้านหัวหนอง          
2)  หมู่ที่  2  บ้านโนนงิ้ว         
3)  หมู่ที่  3  บ้านหนองนาวัว         
4)  หมู่ที่  4  บ้านโนนข่า   
5)  หมู่ที่  5  บ้านหนองร้านหญ้า  
6)  หมู่ที ่ 6  บ้านโนนไผ ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



21 
 

โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี 2564 
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2.2  การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งทั้งต าบลหัวหนองเป็น              
6  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี  1  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  1      
เขตเลือกตั้งท่ี  2  บ้านโนนงิ้ว  หมู่ที่  2 
เขตเลือกตั้งท่ี  3  บ้านหนองนาวัว  หมู่ที่  3      
เขตเลือกตั้งท่ี  4  บ้านโนนข่า  หมู่ที่  4 
เขตเลือกตั้งท่ี  5  บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที่  5      
เขตเลือกตั้งท่ี  6  บ้านโนนไผ่  หมู่ที่  6 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการ

เมืองเป็นอย่างดี  และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   การ
ช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  เช่น  การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การ
ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหา    ความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ข้อมูลเมื่อวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ.  2556)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
2,792     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด  (ข้อมูลเมื่อวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ.  
2556) 

-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
2,331  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.48 

 
3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ต าบลหัวหนองมีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น  3,667  คน  แยกเป็น  ชาย  1,812  คน           
หญิง  1,855  คน  จ านวนครอบครัว  1,372  ครัวเรือน   

                   

หมู่
ที ่

 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

(ปี  2560) 
 
ร
ว
ม 

จ านวนประชากร
(ปี  2561) 

 
ร
ว
ม 

จ านวนประชากร
(ปี  2562) 

 
ร
ว
ม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 หัวหนอง 237 252 489 247 248 495 243 252 495 
2 โนนง้ิว 277 300 577 284 305 589 293 300 593 
3 หนองนาวัว 420 436 856 429 445 874 432 447 879 
4 โนนข่า 309 269 578 314 275 589 310 274 584 
5 หนองร้านหญ้า 340 369 709 325 374 699 333 384 717 
6 โนนไผ ่ 203 193 396 198 193 391 201 198 399 

รวม 6  หมู่บ้าน 1,786 1,819 3,605   1,797 1,840 3,637 1,812 1,855 3,667 
ข้อมูล : จากส านักทะเบียนอ าเภอบ้านไผ่  ณ  เดือนมิถุนายน  2562 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ล าดับ 
ที ่

 

จ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ 
เพศ  

รวม 
ชาย หญิง 

 

1 
 

จ านวนประชากรเยาวชน 
 

 

อายุต่ ากว่า  18  ปี 
 

353 
 

309 
 

662 
 

2 
 

จ านวนประชากร 
 

 

อายุ  18 – 60  ปี 
 

1,217 
 

1,230 
 

2,447 
 

3 
 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 
 

 

อายุต่ ากว่า  60  ปี 
 

243 
 

315 
 

558 

   

รวม 
 

 

1,812 
 

1,855 
 

3,667 
 

ข้อมูล : จากส านักทะเบียนอ าเภอบ้านไผ่  ณ  เดือนมิถุนายน  2562 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)  พบว่า  ประชากรอายุ  15 – 60  ปีเต็ม  ร้อยละ  
99  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100  ได้รับ
การศึกษาภาคบังคับ  9  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  หรือเทียบเท่า   

 

 สถานศึกษาในพื้นที่  (ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน  เดือนมิถุนายน  2562) 
 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  1  แห่ง  ดังนี้ 
 

 
โรงเรียน 

 

จ านวนคร ู
(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

จ านวน 
นักเรียน 

(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวหนอง 

 

4 
 

- 
 

4 
 

36 
 

20 
 

16 

 

 
2.  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  2  แห่ง  ดังนี้ 

 
โรงเรียน 

 

จ านวนคร ู
(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

จ านวน 
นักเรียน 

(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 8 2 6 34 18 16 

บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 7 2 5 65 40 25 
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3.  โรงเรียนมัธยม  จ านวน  1  แห่ง   ดังนี้ 
 

โรงเรียน 

 

จ านวนคร ู
(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

จ านวน 
นักเรียน 

(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

โรงเรียนบ้านไผ่
ศึกษา 

14 5 9 247 126 121 

 
4.2  สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด
กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในหมู่บ้าน  ได้แก่  โรคความดัน  
โรคเบาหวาน โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก  และโรคอ่ืนๆ  มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชน บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา  คือ  
องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวหนอง ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกัน
รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญ ในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง รวมทั้งการจัดโครงการ / กิจกรรม
ตรวจสุภาพตามหมู่บ้าน  และการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
และเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถ
เลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  และจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน  บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลพยายามอย่างยิ่งที่
จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข  จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  (1)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวหนอง  จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่บ้านหนองนาวัว 
หมู่ที่ 3 

-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  6  แห่ง  หมู่ที่  1 – 6 

 
 

4.3  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยวิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดคือ  ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ  กระจกโค้งบริเวณทางร่วมทางแยก  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่หมู่บ้านได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา  คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การ
ขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  
แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย  
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เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 
 
              

4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  จากการที่ทาง

สถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดจ านวนมาก และยังพบผู้ค้าในพ้ืนที่  ทั้งที่ทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ
องค์การบริหาร  ส่วนต าบลได้สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  
การฝึกอบรมให้ความรู้ และถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่
กรณี  ทั้งนี้ องค์การบริหาร ส่วนต าบลได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 4.5  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(6)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาส

ไร้ที่พ่ึง  
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การ

สนับสนุน 
(9)  ตั้งงบประมาณส ารองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
     

 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ต าบลหัวหนอง  ประกอบด้วย  ถนนลาดยาง  ถนน

คอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนหินคลุก  และถนนดินลูกรัง  ซึ่งมีถนนเชื่อมต่อครอบคลุมครบทุกหมู่บ้าน  
การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก  แต่ยังมีปัญหาในเรื่องถนนดินลูกรังซึ่งเป็นทางที่ไปไร่
นาในช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากล าบาก  แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้แก้ไข
ปัญหาโดยน ารถไถไปปรับเกลี่ยทางในเบื้องต้น  และการลงหินคลุกในช่วงที่หมดฤดูฝนเพ่ือให้พ้ืนถนน
อัดแน่นยิ่งขึ้น  รวมทั้งการประสาน ของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือมาด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่อไป   
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จากขอนแก่นตามเส้นทางถนนมิตรภาพ  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)   ไปทาง
จังหวัดนครราชสีมา  มีเส้นทางเข้าสูท่ี่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได ้ 2  เส้นทาง  คือ 

1.  จากสี่แยกถนนมิตรภาพ  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2)  ติดกับถนนแจ้งสนิท  
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2037)  เลี้ยวมาทางไปอ าเภอชนบท   จากแยกมาประมาณ   1.5  
กิโลเมตร  ถึงส านักงาน  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ  500  เมตร  ถึงที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ติดกับโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  

2.  จากทางแยกถนนมิตรภาพ  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)  ตัดกับถนนแจ้งสนิท       
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2037)  มาทางไปจังหวัดนครราชสีมา  ออกจากแยกประมาณ   1  
กิโลเมตร    ถึงถนนเลี่ยงเมือง  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23)  กลับรถไปทางบ้านไผ่เลี้ยวซ้ายตรง
ข้ามกับศูนย์วิทยาศาสตร์  อ าเภอบ้านไผ่  เข้ามาทางบ้านหัวหนอง  และหนองนาวัว  จากแยกโรงเรียน
บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว  ไปทางทิศเหนือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทางประมาณ  1,700  เมตร  
ถึงท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

จ านวนรถโดยสารประจ าทาง 
-     รถโดยสารประจ าทาง  สายบ้านไผ่ - ชนบท - มัญจาคีรี  
-     รถโดยสารประจ าทาง  สายขอนแก่น – เมืองพล 
 
 

5.2  การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหา

คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก
ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,372  หลังคาเรือน 
  (2)  ไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  75  จุด  ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล 
 

5.3  การประปา 
มีการให้บริการน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคเต็มพ้ืนที่ครบทุกครัวเรือน  และ

ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 
(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  1,372  หลังคาเรือน 
(2)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย  500 – 550   ลบ.ม.  ต่อวัน 
 
 

5.4   โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก

ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน  ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  และในส่วนของสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน
ในการติดต่อสื่อสาร   
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5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ไม่มีไปรษณีย์ในพ้ืนที่  แต่มีบริการไปรษณีย์จาก
ไปรษณีย์ประจ าอ าเภอบ้านไผ่  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  18.00 น.  ในวัน
จันทร์ – เสาร์  (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  และการขนส่งเอกชน  เช่น  บริษัทเคอร์รี่     
 -  การขนส่งใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารประจ าไผ่  ซึ่งมีจ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ
ทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน   
 -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง  6  หมู่บ้าน 
 -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบาง
รายการที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ นั้นมีไว้ส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  และเพ่ือภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนโดยประชาชนที่มีความจ าเป็นต้องใช่สามารถติดต่อขอยืมได้  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร  

สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของพ้ืนที่ต าบลหัวหนอง  ประชากรส่วนมากจะมีอาชีพท านา ท า
สวน     ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  มีผลผลิตทางการเกษตร  อาท ิ ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง  และในบางพ้ืนที่จะ
มีการเลี้ยงสัตว์      ท าให้ประชาชนมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี  และมีความเข้มแข็ง  หน่วยเศรษฐกิจจะเป็น
ธุรกิจทั้งปลีกย่อยที่จ าหน่ายภายในหมู่บ้าน  และเริ่มมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมเข้ามา  หน่วย
เศรษฐกิจที่มี  เช่น  ปั๊มน้ ามัน โรงสีข้าวขนาดย่อมภายในหมู่บ้าน  อู่ซ่อมรถยนต์   ร้านขายของช า  ห้าง
ขายวัสดุก่อสร้าง  ห้างสรรพสินค้า  เป็นต้น  

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      70 ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ      10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       9 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
-  อาชีพอ่ืน ๆ   ร้อยละ       1 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

 
6.2  การประมง 

  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง  ซึ่งจะมีเฉพาะการดักจับปลาเพ่ือการ
บริโภค      ในครัวเรือนในช่วงฤดูฝนเท่านั้น) 
  
 

6.3  การปศุสัตว์ 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน

เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเอง
ในครัวเรือน 
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6.4  การบริการ 
  -  ปั๊มน้ ามัน                  4   แห่ง (ขนาดใหญ่  2  แห่ง  ,  เล็ก  2  แห่ง)                                                                 
                     -  อู่ซ่อมรถยนต์/ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 5  แห่ง                          
  -  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง       3  แห่ง 

-  ร้านค้าปลีก                   22  แห่ง 
-  ร้านอาหาร             3   แห่ง 

        -  โชว์รูมรถยนต์             1   แห่ง 
-  โรงแรม / รีสอร์ท            5   แห่ง 
-  ห้าง / ร้าน (ขนาดใหญ่)            3   แห่ง 
 
 

6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งท่องเที่ยว  หลายแห่ง  ดังนี้ 

1.  วัดบูรณสิทธิ์  (พระเจ้าใหญ่ผือบัง)  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที่ 5  ซึ่งมีพระ
เจ้าใหญ่ผือบังซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอ าเภอบ้านไผ่  เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไป 

2.  วัดป่าฟ้าระงึม  ตั้งอยู่บ้านโนนงิ้ว  หมู่ที่ 2  ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ใน
พระธาตุ   วัดป่าฟ้าระงึม  เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไป 

3.  วัดสนวนวารีพัฒนาราม  ตั้งอยู่ที่บ้านหัวหนอง  หมู่ที ่ 1  ซึ่งเป็นวัดที่มีความส าคัญ
ทางศาสนา  ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า  100 ปี  และพระธาตุพนมจ าลอง  เป็นที่เคารพสักการะ
ของประชาชนโดยทั่วไป 

4.  อ่างเก็บน้ าชลประทานและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระพุทธชัยมงคลมิ่ง
เมืองไผ่  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจมีพ้ืนที่  375  ไร่  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 , 2  และ 
หมู่ที่  3  เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ   และเป็น
ลานกิจกรรมในการจัดโครงการต่าง ๆ 

 
 

6.6  อุตสาหกรรม 
-  โรงงานอุตสาหกรรม       2    แห่ง          

  -  ฟาร์มปศุสัตว์      5    แห่ง           
                     -  โรงสี  (ขนาดใหญ่  2  แห่งและขนาดเล็ก  10  แห่ง)      12   แห่ง   
     
   

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
-  ปั๊มน้ ามัน  (ขนาดใหญ่  2  แห่ง  ,  เล็ก  2  แห่ง)            4    แห่ง   

                     -  อู่ซ่อมรถยนต์/ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์    5 แห่ง                          
  -  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง          3   แห่ง 

-  ร้านค้าปลีก                     22    แห่ง 
-  ร้านอาหาร               3    แห่ง 

        -  โชว์รูมรถยนต์               1    แห่ง 
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-  โรงแรม / รีสอร์ท              5    แห่ง 
-  ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า             3    แห่ง 
-  โรงฆ่าสัตว์ (เอกชน)     3    แห่ง          
 
กลุ่มอาชีพ  มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  4  กลุ่ม 

   1.  กลุ่มเพาะเห็ด 1 กลุ่ม 
   2.  กลุ่มทอผ้า  1 กลุ่ม 

3.  กลุ่มแม่บ้าน  1 กลุ่ม 
   4.  กลุ่มเลี้ยงโค  1 กลุ่ม 
 
 

6.8  แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในก าลัง
แรงงาน ร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด  ร้อยละ  73.99  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 
50 ปี  มีการท างานในพื้นที่  เพราะมีห้าง / ร้าน  และห้างสรรสินค้าในพ้ืนที่   แต่ก็มีบางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  และปัญหาที่พบคือ  ประชากรต้องไปท างาน
นอกพ้ืนที่ในต่างจังหวัด    ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ ๆ  เพราะมีการจ้างแรงงาน
และได้ค่าแรงมากกว่าในพ้ืนที่ 
 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1  การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  100  

     วัด      6    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ 1    แห่ง 
 
 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน  มกราคม 
-  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฯ  ประมาณเดือน  มกราคม 
-  ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน  มีนาคม - พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน  ตุลาคม - พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม – พฤศจิกายน 
 
 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการ
ท าเครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
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โครงการส ารวจและประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี 2564 

 
 

  ภาษาถิ่น  
ส่วนมากร้อยละ 99 %  พูดภาษาอีสาน 

 
7.4   สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน
และเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง  ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  และเครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่    
   
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1  น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค  –  บริโภค  เป็นน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคบ้านไผ่  
และน้ าฝนในช่วงฤดูฝน  ส าหรับน้ าใต้ดิน  / น้ าบาดาลมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียง
ได้  และบางแห่งเค็ม  ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

 
8.2  ป่าไม้  เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ได้แก่  

ป่าไม้บางส่วน  และที่สาธารณะจ านวน  3  แห่ง  พ้ืนที่  400  ไร่  ในหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5  และหมู่ที่  
6  รวมทั้งมีต้นไม้ที่ประชาชนปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

 
8.3  ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองไม่มีภูเขา 
 
8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก                
ท าการเกษตร  ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่สาธารณะประมาณ  
400  ไร่  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  ปัญหาคือ 
เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็มไม่สามารถท าการเกษตรได้  และน้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ า
กร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค – บริโภคได้เช่นกัน  น้ าในการเกษตรก็ต้อง
รอฤดูฝน  มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร ไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
ได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อหมู่บ้านขยายตัว
ปริมาณขยะก็เพ่ิมมากขึ้น  การแก้ไขปัญหาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้จัดท า
โครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น  โครงการ
จัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ ในพ้ืนที่บริเวณ
ส านักงานและที่สาธารณะ  รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้ร่มรื่นสวยงาม  ให้เป็นหมู่บ้าน
น่าอยู่  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ 
 

 


