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ส่วนที่  1    บทน า  
           

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  253  ก าหนดให้ในการ
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน          ให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาขนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ซ่ึงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา  69/1                 
ก าหนดไว้ว่า  ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข          
ของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้ค า นึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน                           
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ              
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อ
การท างาน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ   5  
ประการคือ 1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  2)  ท าให้เกิดการ
ยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา                
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ 5)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  ดังนั้น  การ
วางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  
เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี
เท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน การติดตามและ
การประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การ
ติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตาม
ของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
ของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน(cost-effective)ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่ เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ     
ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับ
การวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค เชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่               
ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ  
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อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่าง
ใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วน                 
ของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด 
จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
เพราะว่าการด าเนินการใดๆของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว
และที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น
ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

 

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการก าหนดไว้           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม   (ฉบับ  3) พ.ศ. 2561  

 

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี  

 

ข้อ 13  ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30  ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี   
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 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย            
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้ อย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564  ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

1 ความส าคัญของการติดตามประเมินผล พัฒนา 
การติดตาม  (Monitoring) และการประเมิน  (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน  มีจุดหมาย

ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้เราสามารถก ากับดูแล  
ทบทวน  และพัฒนางาน  พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ทั้งยังท าให้
ทราบถึงเรื่องที่ท าหรือไม่ท า  หรือไม่เพราะเหตุใด  การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไร  ปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่  ทราบถึงทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง  (Strengths)  
จุดอ่อน  (Weaknesses)  โอกาส  (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค  (threats) ของแผนพัฒนา   

 
 

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
1)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้สภาพ  ผลการ
ด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้  

3.เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร้องของการด าเนินงาน  โครงการการยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

4.เพ่ือทราบถึงถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก  กอง ทุกกองทุก

ระดับ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การติดตามแผนงาน  โครงการต่างๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  ในปีงบประมาณ  2564   

 

3.ขั้นตอนการติดตามประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

พ.ศ. 2548  ข้อ 28  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561  ข้อ 11   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

พ.ศ. 2561  ข้อ 11  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  28  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 28  และให้ใช้ข้อความนี้แทน กรรมการ
ตาม (1) (2) (3) (4) และ  (5)   ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

   

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการฯ  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล   
(1) ก าหนดแนวทาง และวิธีการ  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต  
(3) วางแผนติดตามและประเมินผล 
(4) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล     
 

ข้อ 12  ให้ยกเลิกความใน  (3)  ของข้อ (29)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความนี้แทน          

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 
 
 
 

 
   
     
  

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผังขัน้ตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปดิเผยไม่นอ้ยกว่า

สามสิบวัน โดยอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิน่ 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.เครื่องมือการติดตามประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ก าหนดกรอบ

และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและคู่มือการด าเนินการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้   
   

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

4.1   การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ  2564  

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

พ.ศ.2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
  

 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์           

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
หมายเหตุ การวัด และการน าเสนอผล  ความถี่ในการวัด  :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการเกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก ม/ี ไม่มี การด าเนนิการนั้น 

แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี  )   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (  )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (  )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (  )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (  )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปทีี่  1         . ปทีี่  2        . ปทีี่  3     . ปทีี่  4     . ปทีี่  5     . รวม 5 ปี      . 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  xx xx xx xx xx xx     xx xxxx 

2.              

3.              
ฯลฯ....             

รวม             
 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีนั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่
ละยุทธศาสตร์  อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท.             
ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 

  4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ……….. 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที
อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  xx xx xx xx Xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
3.              
ฯลฯ....             

รวม             
 

เกณฑ์การพิจารณา :  
1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด  

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 
 2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
 
 
 

แบบที่ 1  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............  
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 xxx Xx xxx xx xxx xx 
2.         
3.        
4.        
5       
6       
7       
8       

รวม       

 
เกณฑ์การพิจารณา :  น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น  
 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ............  
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx Xxx xx xx xx 
2.      
3.      
4 xxx Xxx xx xx xx 
5      
6      
7      
8      

รวม      

 
เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร 
 

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ........................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
....................................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. ........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....................................................................................  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน....................................................................  

 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี.................. 
 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  xxx xxx 
2.  xxx xxx 
3.  xxx xxx 
4 xxx xxx 
5 xxx xxx 
6 xxx xxx 
7 xxx xxx 
8 xxx xxx 

รวม xxxx xxxx 
 

 
เกณฑ์การพิจารณา :  หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน 

แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อย
กว่าที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด 

 
 

หมายเหตุ  ( ด าเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง   แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจนี้  ใช้ในการสอบถามและประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ที่มีต่อการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ในด้านต่างๆ                
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ซึ่งแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน  ดังนี้  
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

(1) เพศ  (   ) ชาย  (     ) หญิง 
 

(2) อายุ  (   ) ต่ ากว่า  20  ป ี (    ) 20 -30 ปี (   ) 31 – 40  ปี 
 

(   ) 41 – 50  ป ี (    ) 51 – 60  ป ี (   ) มากกว่า  60  ปี 
 

(3) การศึกษา (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
    (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกว่าปริญญาตรี  (  ) อื่นๆ โปรดระบุ............. 
 

(4) อาชีพหลัก  (   ) รับราชการ  (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (   ) รับจ้างทั่วไป  (    ) นักเรียน/นักศึกษา   (  ) เกษตรกร  

(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................... 
 

ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
ในด้านการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ   ในภาพรวม 

 

ค าชี้แจง  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในปีงบประมาณ  2564  โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม  ประกอบด้วย  
พอใจมาก  พอใจ  ไม่พอใจ  แบบสอบถามในส่วนนี้ประกอบไปด้วย  ความพึงพอใจ   10  ด้าน  

 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ    
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    
6.การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆจัดท าในห้วงเวลาที่เหมาะสม    
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8.การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ    
10.ประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ     

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท..........................ในภาพรวม 
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ส่วนที่  3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการจดัท าและการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                     
(พ.ศ.2561- 2565) ประจ าปีงบประมาณ   2564    ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ค าชี้แจง เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.2561–2565) และการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล                
แวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ  2564 โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ ในภาพรวมประกอบด้วย พอใจมาก  พอใจ 
 ไม่พอใจ  แบบสอบถามในส่วนนี้ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจ  9   ด้าน ดังนี้  

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ (โครงการ/
กิจกรรม)เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก่อนการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ต่างๆก่อนน าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

4.มีการรายงานผลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเมื่อเสร็จสิ้นการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การจัดล าดับความส าคัญของโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

6.การจัดท าประชาชมหมู่บ้านเพื่อเสนอความต้องการ  มีการจัดท าโครงการ         
ในห้วงเวลาที่เหมาะสม  

   

7.โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   มาจากความต้องการของ
ประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน อย่างแท้จริง 

   

8.ประชาชนโดยรวมได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ซึ่งบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

   

9.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ชองประชาชน และมีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 

............................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................... 
 

(โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย) 
ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือ
ใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนน
เท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้ นๆ ประสบ
ผลส าเร็จมากท่ีสุด 
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6.ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 

1)ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ  ซึ่งท าให้วิธีการปฏิบัติการด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

2) ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย ข้อบกพร้องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น มีปัญหา  ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที  
ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต  

3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลางบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

4)สามารถเก็บรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ            
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่างๆ  

5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ  
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด  เนื้อหา
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

 6.การวินิจฉัยสั่งการผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย  สั่งการ  ไอย่างถูกต้องชัดเจน  รัดกุมมีเหตุ  มีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับ
ปรับปรุง  แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

7.ท าให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน  แต่ละส านัก  กอง  ฝ่ายต่างๆ มี
ความสอดคล้องกัน   ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  กิจกรรม
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่  

 

7.คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
1)  นายไชยา         ศรีคุณ   (ผู้ทรงคุณวุฒิ)              ประธานกรรมการ 
2)  นายสม           นาแพง          (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล)        กรรมการ 
3)  นายบุญยม       หนูนา           (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล)        กรรมการ 
4)  นายบุญถัน       นาอุดม    (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล)       กรรมการ 
5)  นายพิชัย         ทิพวงษ์    (ผู้แทนประชาคม)        กรรมการ 
6)  นายณรงค์        นาอุดม          (ผู้แทนประชาคม)        กรรมการ   
7)  นายค าบล        ทิพวงษ์     (ผู้ทรงคุณวุฒิ)        กรรมการ 
8)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดรู    (ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่)        กรรมการ 
9)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม  (ตัวแทนส่วนราชการในพ้ืนที่)    กรรมการ 
10) นางสาวปาณิสา      ประถังธานี   (ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ )     กรรมการ 
11) นายสุภาพ           ว่องไว       (หัวหน้าส านักงานปลัดฯ)         กรรมการและเลขานุการ 
12) นางวิลาวรรณ       สายมัน     (นักวิเคราะห์นโยบายฯ)           ผู้ช่วยเลขานุการ 
      
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธะกิจ  

 จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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ส่วนที ่2  

 วิสัยทัศน์  พันธะกิจ  จุดมุ่งหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน          
ตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธะกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาแนวทางการการ
พัฒนา นโยบาย  ผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยมียุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  
พันธะกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนาการพัฒนาดังนี้ 

 

1. วิสัยทัศน์  (Vision)  ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

“ต ำบลแวงน้อยเมืองน่ำอยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริหำรบ้ำนเมืองด้วยหลักธรรมมำภิบำล 
สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี” 

2. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย (Mission) 
 1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
 3.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 4.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ 

และการท่องเที่ยว 

 5.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

 6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 

 7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น  

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา /เป้าประสงค์ (Goals) 
 1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
 3.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ 

และการท่องเที่ยว 
 5.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
 6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
 7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
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4.  ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565   ประจ าปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
 1.1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1.2.แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  
1.3.แผนงานงบกลาง   

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง   
 3.1 แผนงานการศึกษา   

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์   
3.3 แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

4.2 แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  
 5.1 แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ  
 6.1 แผนงานสาธารณสุข  

6.2  แผนงานงบกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 8.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

8.2 แผนงานการศึกษา   
 

 
5.  นโยบายของผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

                 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย เมื่อวันที่  2 ธันวาคม  2556 ภายใต้ระเบียบกฎหมาย โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กร 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และยึดหลัก 4 ป ในการบริหารงาน กล่าวคือ โปร่งใสเป็น
ธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การบริหารงานและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
เป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงาน ไว้ดังนี้  
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1.นโยบายด้านการเมือง/การปกครอง 
 1.จะส่งเสริมและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 2.สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและให้เป็นไปด้วย

ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเท่ียงธรรม ตามระบอบประชาธิปไตย 
 3.ในการบริหารงานจะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของสภาฯองค์การชุมชนทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
 4.จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 

2.นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 
1.จะด าเนินการบริหารงาน โดยยึดหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในทุกด้าน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พัฒนากระบวนการท างานให้เป็นหน่วยงานที่บริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยจะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค 

2.จะให้ความส าคัญกับการให้บริการประสานงานกับพ่ีน้องประชาชนในการพัฒนาโดยเน้นการ
ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร 

3.จะส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานและจัดให้มี อุปกรณ์เ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถของ อบต.ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและจะปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช้รวมถึง  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน ให้ร่มรื่น สะอาดและสวยงาม 

4.จะร่วมกันพัฒนารายได้ของ อบต. เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร และการจัดการ 

5.จะปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีของ อบต.ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
6.จะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือให้การท างานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

3. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.จะด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและซ่อมแซม เส้นทางการคมนาคม ในหมู่บ้านระหว่าง

หมู่บ้าน และถนนเข้าสู่แปลงเกษตรกรรม  จัดท าร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน โดยอยู่ในกรอบภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ให้กระจาย
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่างเป็นธรรม 

  2.จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงดูแลและบ ารุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ า และระบบประปา โดย
ด าเนินการจัดหาระบบประปาในหมู่บ้านที่ยังขาดแคลน  เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

3.จะปรับปรุงและพัฒนาระบบแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอ โดยการสนับสนุนการจัดให้มีไฟฟ้า  
และไฟส่องสว่างทุกหมู่บ้าน  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4.จะขยายเขตไฟฟ้าลงสู่พ้ืนที่การเกษตรให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
5.จะปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ  สระน้ า ชลประทานขนาดเล็ก แหล่งน้ าใต้ดินและขุด

เจาะบ่อบาดาล เพ่ือการอุปโภค บริโภค  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 
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4.  นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ทรัพยากร และความต้องการของประชาชน 
 2.ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ให้เข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการจ าหน่าย 
 3.จัดให้มีการศึกษาดูงานแก่กลุ่มอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีความรู้และศักยภาพที่ดีขึ้น 
 4.ประสานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
5. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

                1.ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
                  2.ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ก้าวสู่มาตรฐาน 
                 3.สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส และมีฐานะยากจน 
                 4.ส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกแห่ง 
                5.ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชน ทั้งในระบบ และ
นอกระบบห้องเรียน 
            6.ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ทรงภูมิปัญญาในชุมชนได้มีส่วนในการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 
ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6 นโยบายการพัฒนาด้านการศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ  
         1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชา วันวิสาฃบูชา                   

วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  เป็นต้น 
          2.ร่วมจัดงานวันส าคัญของชาติ เช่นวันปีใหม่  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง  วันพ่อ  วันแม่ 
          3.สนับสนุนและร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
          3 บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ  บุญแห่เทียนพรรษา 
          4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชน 

7. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
         1.ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและพัฒนากีฬา  ให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน  
         2.สนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย และลานกีฬาของทุกหมู่บ้าน 
         3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาในทุกหมู่บ้าน                                                 
         4.จะพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่รอบหนองแวงสุ่มเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกก าลังกาย 

8. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   1.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพแบบ

ยั่งยืน 
          2.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          3.จะดูแลและปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือให้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลทุก

หมู่บ้านอย่างเป็นระบบ 
          4.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ และมีบทบาท

ด้านสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
          5.สนับสนุน และส่งเสริม มาตรการ การป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด 
          6.สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

7.มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนในการป้องกันและความเข้าใจในการ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
อย่างทั่วถึง 
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9.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.จะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามนโยบายรัฐบาลอย่างทั่วถึง 
2.จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
3.จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 
4.จะจัดหายานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ใน

กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย 
5.จะประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ 
6.จะร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ให้ต าบลแวงน้อย  

ปราศจากยาเสพติด อย่างยั่งยืนและถาวร  
10.ด้านอ่ืน ๆ  

1.จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ที่อาจจัดท าข้ึนตามความประสงค์ของประชาชนโดย
มุ่งเน้นยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก  

2.จะจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล 
3.จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
4.จะประสานงานกับหน่วยงานราชการ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันนโยบายรัฐบาล ผ่านส่วนราชการต่างๆ  

ตลอดทั้งประสานของบประมาณเพ่ือพัฒนาต าบลแวงน้อย 
5.จะเครารพและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  และร่วมกัน

พัฒนาต าบลแวงน้อย  อย่างโปร่งใส  ตลอดการท างาน 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่  3   

ผลด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ  2564  
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ส่วนที่  3  ผลด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็น
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหา
ค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ     
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและ
ประเมินผลแบบ  1-3/1 (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามละประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 

1.การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1-3 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเพือ่จัดท าแผนพัฒนา /  
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา /  
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนา /  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล /  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดท าฐานข้อมลู /  
๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
๒.๓ มีการวิเคราะหศ์ักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา /  
๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกบัศักยภาพของท้องถิ่น /  
๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จังหวัด /  
๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน /  
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา /  
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ /  

แบบท่ี  1  การก ากับการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าช้ีแจง :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   
2.  รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ( / )   1   (ตุลาคม – ธันวาคม )    ไตรมาสที่  2    ( / )    (มกราคม– มีนาคม) 

ไตรมาสที่ ( / )   3   (เมษายน – มิถุนายน)       ไตรมาสที่ 4    ( / )    (กรกฎาคม  – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ.2561 – 2565 )   ประจ าปีงบประมาณ  2564  
1.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)   

การวางแผน     อบต.แวงน้อย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ตามกระบวนการที่บัญญตัิไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม ของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น     อบต.แวงน้อย   มีการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564)    เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2562 มีการเพิ่มเติมและแกไ้ขเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   ครั้งท่ี 1   พ.ศ.2563  ซึ่งมีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่มเติม     
และแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี  15  มิถุนายน  2563   ทั้งนี้ได้มีการก าหนดโครงการ/แผนงานท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565 )  ไว้ดังน้ี    

 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 10 700,000.00 12 765,000.00 14 1,188,000.00 13 853,000.00 17 1,103,000.00 

2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 25 6,686,100.00 23 7,305,700.00 23 
5,911,000.00 

 
31 53,657,500.00 106 5283,960,896.78 

3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 13 15,108,000.00 13 15,212,000.00 15 15,805,800.00 14 
 

15,693,800.00 
16 

 
15,728,800.00 

4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5 640,000.00 5 480,000.00 5 480,000.00 6 1,064,000.00 6 780,000.00 

5 การพัฒนาการเกษตรอยา่งยั่งยืน 2 90,000.00 3 130,000.00 8 302,000.00 9 352,000.00 10 383,000.00 

6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 4 610,000.00 8 803,000.00 5 889,772.00 5 891,000.00 6 941,000.00 

7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6 440,000.00 6 270,000.00 6 270,000.00 6 240,000.00 6 270,000.00 

8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลกั
ธรรมาภิบาล 

12 747,000.00 11 989,000.00 11 1,145,000.00 11 1,195,000.00 11 895,000.00 

 รวม 77 25,021,100.00 81 25,954,700.00 87 25,991,572.00 95 73,946,300.00 178 54,490,572.00 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  

ค าชี้แจง :เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565    
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2564    
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย    ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย  จ านวน   60  โครงการ                      
และ มีโครงการที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม   จ านวน  18  โครงการ /มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   จ านวน  24,184,449.00  บาท   และได้รับ                                
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม/โอนงบประมาณเพิ่มเติม  /งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รวม  จ านวน    27,423,323.05 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ได้ดังนี้  
 

ล าดับที ่
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

ตามแผนพัฒนา 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
โครงการ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
โครงการ 
เพ่ิมเติม 

งบประมาณ 
เพ่ิมเติม 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  13 853,000.00 10 611,149.00 - 343,156.00 625,153.00 

2 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  31 

53,657,500.0
0 

5 
4,470,000.00 

18 27,080,167.0
5 

31,143,500.0
0 

3 
การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 14 

15,693,800.0
0 

14 
15,693,800.0

0 
- - 14,131,264.6

8 

4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน  

6 1,064,000.00 
 

6 
965,000.00 

 
- 

- 738,724.00 

5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  9 352,000.00 3 118,500.00 - - 38,192.00 

6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  5 891,000.00 5 891,000.00 - - 765,332.00 

7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

6 240,000.00 6 240,000.00 
- - - 

8 การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภบิาล  11 1,195,000.00 11 1,195,000.00 - - 64,694.00 

รวม 
95 

73,946,300.
00 

60 24,184,449.0
0 

18 27,423,323.
05 

47,506,859.
68 

 



 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

      1.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2564  
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. การพัฒนาเมืองและชุมชน - - - - - 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 - - 23,879,167.05 23,829,500.00 
3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง - - - - - 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

- - - - - 

5. ส่งเสริมการเกษตรและและพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - 

6. การเสริมสร้างสุขภาวะ - - - - - 
7. การอนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - - - 

8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 6 - - 23,879,167.05 23,829,500.00 

 
 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร 
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ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  

 วัน/เดือน/ปีที่รายงาน/  วันที่.....24........เดือน......ธันวาคม........................พ.ศ.2564 
 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.  2564  ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ  
2564  จริง    
 

ที ่
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 13 7 53.84% 
2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 23 74.19% 
3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ

พลเมือง 
14 12 

85.71% 

4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

6 6 
100% 

5 ส่งเสริมการเกษตรและและพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9 1 
11.11% 

6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 5 5 100% 
7 การอนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา 

ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 0 
0.00% 

8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

11 4 
36.36% 

  

รวมทั้งสิ้น 

 
95 58 

61.05% 

 
 
 

เกณฑ์การพิจารณา :  หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน 
แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อย
กว่าที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแวงน้อย  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
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แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยในภาพรวม 
๑  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป   จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง   จ านวน  200   คน           
ชาย   120    คน  หญิง  80   คน   ปรากฏผลดังนี้    
  

จ านวนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  200  คน 

    จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 1.  ชาย          120 60.00% 

  2.  หญิง 80 40.00% 

อายุ 1.  ต่ ากว่า  20  ปี 7 3.50% 

  2.  20 - 30  ปี 17 8.50 % 

  3.  31 - 40  ปี 29 14.50 % 

  4.  41 - 50  ปี 52 26.00 % 

  5.  51 - 60  ปี 50 25.00 % 

  6.  มากกว่า  60  ป ี 45 22.50 % 

การศึกษา 1. ประถมศึกษา 143 71.50% 

  2. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 20 10.00 % 

  3. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 12 6.00 % 

  4. ปริญญาตรี 15 7.50 % 

  5.  สูงกว่าปริญญาตรี 3 1.50 % 

  6.  อ่ืน ๆ 7 3.50 % 

อาชีพหลัก 1.  รับราชการ 11 5.50% 

  2.  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 17 8.50% 

  3.  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 22 11.00% 

  4.  รับจ้าง 26 13.00% 

  5.  นักเรียน นักศึกษา 12 6.00% 

  6.  เกษตรกร 112 56.00% 

  7.  อ่ืน ๆ  (ระบุ................) - - 

  จ านวนรวมทั้งหมด 200 100 % 
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ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในด้านการด าเนินโครงการ 

/กิจกรรมต่างๆ   ในภาพรวม 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม  จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 200 คน 

ผลการส ารวจ 10 ประเด็นการประเมิน พอใจมากคิดเป็นร้อยละ 4.70   % พอใจคิดเป็นร้อยละ  93.00  % 

ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ  2.30   %    
  

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่
พอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.00 92.00 2.00 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

2.00 95.00 3.00 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.00 94.00 2.00 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 6.00 90.00 4.00 
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

7.00 91.00 2.00 

6.การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆจัดท าในห้วงเวลาที่เหมาะสม 3.00 94.00 3.00 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

5.00 93.00 2.00 

8.การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

4.00 94.00 2.00 

9.การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ 

5.00 93.00 2.00 

10.ประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่างๆ  

5.00 94.00 1.00 

ภาพรวม 4.70 93.00 2.30 

 
เกณฑ์การพิจารณา  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก  มีมากกว่าร้อยละ 50  แสดงว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนพอใจและ
พอใจมากน้อยกว่าร้อยละ  50 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมิน   ปรากฏว่า  คะแนนความพึงพอใจของประชาชน   ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  4.70 %           
และในระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 93.00 %  ในระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ   2.30  %  ซึ่งจากผลการประเมิน            
จะเห็นได้ว่า การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก  และระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.30 %           
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้      
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แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการจัดท า และการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ค าชี้แจง  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การด าเนินงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ.2561 – 2565) และการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561–2565)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย  ประจ าปีงบประมาณ  2564  โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ ในภาพรวมประกอบด้วย พอใจ
มาก พอใจ ไม่พอใจ แบบสอบถามในส่วนนี้ประกอบไปด้วย  ความพึงพอใจ  9  ด้าน ดังนี้  

 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ 
(โครงการ/กิจกรรม)เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

6.00 92.00 2.00 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก่อนการออกประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

3.00 94.00 3.00 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ก่อนน าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

6.00 91.00 3.00 

4.มีการรายงานผลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเมื่อเสร็จสิ้นการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561–2565 ) 

3.00 94.00 3.00 

5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาและ
การจัดล าดับความส าคัญของโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

6.00 92.00 2.00 

6.การจัดท าประชาชมหมู่บ้านเพื่อเสนอความต้องการ จัดท าในห้วงเวลาที่
เหมาะสม  

4.50 93.50 2.00 

7.โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจากความ
ต้องการของประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน  

4.00 95.00 1.00 

8.ประชาชนโดยรวมได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมซึ่งบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

4.00 91.00 5.00 

9.การจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ชองประชาชน และมีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

3.00 93.00 4.00 

 รวม 4.38 92.85 2.77 

เกณฑ์การพิจารณา 

 หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก มีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบล      
แวงน้อย  สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนพอใจและ  พอใจมาก น้อยกว่า
ร้อยละ 50 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

 ปรากฏว่า คะแนนความพึงพอใจของประชาชน  ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 4.38 % และในระดับ
พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 92.85  % ในระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  2.77 %  ซึ่งจากผลการประเมิน จะเห็นได้ว่า  
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก และระดับพอใจ คิดเป็น ร้อยละ  97.23  %  ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้      
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2.  ปัญหาและอุปสรรคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
1.เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง

โดยไม่มีการค านึงถึงห้วงเวลาในการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบกับมีการปรับปรุงระบบการ           
ใช้งานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (ระบบ e plan ) ซึ่งท าให้ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ด าเนินการ    
จึงต้องเสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลติดตามประมวลผลในระบบและข้อมูลที่ได้มีการด าเนินงานจริง เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกัน 

 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1.การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา  เห็นควรเสนอคณะผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ด้านการสาธารณสุข  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม  ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
เพ่ิมข้ึน  

2.การด าเนินงาน  เห็นควรเสนอคณะผู้บริหารให้ความส าคัญควรพิจารณาเร่งจัดท าโครงการตามที่ได้มีการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วให้เสร็จสิ้นและทันภายในปีงบประมาณ   

3.ควรมีการประสานงานการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  

4.ก่อนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ให้จัดส่ง
โครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2564  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3)  ก าหนดให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น            
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลัก              
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพ่ือให้
การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 
    เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  และบรรลุเป้าหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพ
ลนมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3)  ก าหนดให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิน่ 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

 ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบรหิารส่วนต าบลแวง
น้อย  ดังนี ้ 

 

ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย    
 "ต าบลแวงน้อยเมืองน่าอยู ่แหล่งเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง บริหารบา้นเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี" 

 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย    
    1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  
    2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจรยิธรรม  
    3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 
    4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได ้โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว  
    5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน  
    6. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิประโยชน์ มีความสมดลุ อยา่งยั่งยืน  
    7. สืบสานวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณ ีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1.  การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
3.  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
4.   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
5.  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  
6.   การเสริมสร้างสุขภาวะ  
7.  การสร้างเสริมทุนทางสังคมใหเ้ข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
8.   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

 



 
 
ง. การวางแผน 
 
                องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ไดจ้ัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 - 2565)   ตามกระบวนการที่บัญญัตไิวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย   ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  เมื่อวันท่ี  24  มิถุนายน  2562  มีการเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563  ประกาศใช้เมื่อ วันท่ี  15  
มิถุนายน  2563  และเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  2  พ.ศ.2564  ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  15  มิถุนายน  2564  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาเมืองและชุมชน  10 700,000.00 12 765,000.00 15 1,238,000.00 13 853,000.00 17 1,103,000.00 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  24 6,649,400.00 22 7,105,700.00 44 40,836,000.00 31 53,657,500.00 106 5,283,960,896.78 

การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 13 15,108,000.00 13 15,212,000.00 14 15,780,800.00 14 15,693,800.00 16 15,728,800.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

5 640,000.00 5 480,000.00 5 480,000.00 6 1,064,000.00 6 780,000.00 

การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  2 90,000.00 3 130,000.00 8 322,000.00 9 352,000.00 10 383,200.00 

การเสริมสร้างสุขภาวะ  4 610,000.00 8 883,000.00 5 889,772.00 5 891,000.00 6 941,000.00 

การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

6 440,000.00 6 270,000.00 6 270,000.00 6 240,000.00 6 270,000.00 

การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล  

12 747,000.00 11 989,000.00 11 1,145,000.00 11 1,195,000.00 11 895,000.00 

รวม 76 24,984,400.00 80 25,834,700.00 108 60,961,572.00 95 73,946,300.00 178 5,304,061,896.78 

 
 
 



  
 

 

การจัดท างบประมาณ    
 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย    ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย   จ านวน   60  
โครงการ     และ มโีครงการที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม   จ านวน  18  โครงการ /มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย   จ านวน  24,184,449.00 บาท   และไดร้ับการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม/โอนงบประมาณเพิ่มเติม  /งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รวม  จ านวน    27,423,323.05 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ได้ดังนี้  
 

ล าดับที ่
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

ตามแผนพัฒนา 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
โครงการ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  13 853,000.00 10 611,149.00 

2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  31 53,657,500.00 5 4,470,000.00 

3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 14 15,693,800.00 14 15,693,800.00 

4 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  6 1,064,000.00 

 
6 

965,000.00 

5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  9 352,000.00 3 118,500.00 

6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  5 891,000.00 5 891,000.00 

7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

6 240,000.00 6 240,000.00 

8 การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภบิาล  11 1,195,000.00 11 1,195,000.00 

รวม 95 73,946,300.00 60 24,184,449.00 

 

 



 
 

 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2564    
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   

 การจัดท างบประมาณ   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย    ไดป้ระกาศใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย          
จ านวน   60  โครงการ     และ มีโครงการที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม   จ านวน  18  โครงการ /มีการตั้งงบประมาณรายจา่ยตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   จ านวน  24,184,449.00  บาท      
และได้รับการพิจารณาอนุมตัิงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม/โอนงบประมาณเพิ่มเติม  /งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รวม  จ านวน    27,423,323.05 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
ได้ดังนี้  
 

ล าดับที ่
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

ตามแผนพัฒนา 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
โครงการ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
โครงการ 
เพ่ิมเติม 

งบประมาณ 
เพ่ิมเติม 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  13 853,000.00 10 611,149.00 - 343,156.00 625,153.00 

2 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  31 

53,657,500.0
0 

5 
4,470,000.00 

18 27,080,167.0
5 

31,143,500.0
0 

3 
การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 14 

15,693,800.0
0 

14 
15,693,800.0

0 
- - 14,131,264.6

8 

4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน  

6 1,064,000.00 
 

6 
965,000.00 

 
- 

- 738,724.00 

5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  9 352,000.00 3 118,500.00 - - 38,192.00 

6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  5 891,000.00 5 891,000.00 - - 765,332.00 

7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

6 240,000.00 6 240,000.00 
- - - 

8 การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภบิาล  11 1,195,000.00 11 1,195,000.00 - - 64,694.00 

รวม 
95 

73,946,300.
00 

60 24,184,449.0
0 

18 27,423,323.
05 

47,506,859.
68 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     อบต.แวงน้อย แวงน้อย   จ.ขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ : 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน      ปีงบประมาณ  2564  

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ  
 ตามแผน 

งบประมาณ  
 ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ  
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2564 

1 อุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอแวงน้อย 20,000.00 20,000.00 20,000.00  

2 อุดหนุนให้ที่ท าการปกครองจังหวดัขอนแก่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00  

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 20,000.00 20,000.00 15,160.00  

4 ค่าวัสดุอื่นๆ 20,000.00 20,000.00 20,000.00  

5 เงินส ารองจ่าย 500,000.00 398,149.00 549,993.00 โอนเพิ่ม 343,156.00 

6 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล 18,000.00 18,000.00 0.00 ด าเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

7 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอุบตัิเหตุทางถนน 20,000.00 20,000.00 0.00 ด าเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

8 ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000.00 50,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

9 โครงการสร้างเสรมิอาชีพให้กับผู้ดอ้ยโอกาส ยากจน และผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 20,000.00 20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

10 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน 25,000.00 25,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

11 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000.00 0.00 0.00 ไม่ไดร้ับอนุมัติงบประมาณ 

12 โครงการจดัซื้อไฟสัญญาญจราจรโซล่าเซล์พร้อมติดตั้ง 60,000.00 0.00 0.00 ไม่ไดร้ับอนุมัติงบประมาณ 

13 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า 30,000.00 0.00 0.00 ไม่ไดร้ับอนุมัติงบประมาณ 

- โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา   ปี  64     จ านวน   13   โครงการ      -  อนุมัติงบงบประมาณ                            จ านวน   10   โครงการ 
 -   ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ                      จ านวน    3    โครงการ      -  ด าเนินการจริง                                    จ านวน   7   โครงการ   



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     อบต.แวงน้อย แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ : 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน  

งบประมาณ  
 ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2564   

1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  1,700,000.00 
1,600,000.0

0 
1,320,000.

00 
(กันเงินงบประมาณ) 

2 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคารส านักงาน อบต.แวงน้อย 1,800,000.00 
1,770,000.0

0 
1,770,000.

00 
(กันเงินงบประมาณ) 

3 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  400,000.00 400,000.00 400,000.00 (กันเงินงบประมาณ) 

4 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสด ุอบต.แวงน้อย  500,000.00 500,000.00 500,000.00 (กันเงินงบประมาณ) 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนหินคลุก/ถนนดิน 200,000.00 
200,000.00 185,000.00 จ่ายจากงบประมาณค่า

ซ่อมแซม (กองช่าง) 

6 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านนาจาน   240,000.00 
221,000.00 206,000.00 โอนงบประมาณตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม ่

7 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองแขม   95,000.00 
87,000.00 81,000.00 โอนงบประมาณตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม ่

8 โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านนาจาน   410,000.00 
410,000.00 380,000.00 โอนงบประมาณตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม ่

 

 

 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     อบต.แวงน้อย แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 

 ยุทธศาสตร์ : 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน  

งบประมาณ  
 อนุมัติจ่ายขาด 

งบประมาณ 
ที่ เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  จ่ายขาดเงินสะสม   ปีงบประมาณ  2564   

1 
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขมสายภายในหมู่บ้าน 
(สายประชาร่มเย็น) 
 

322,000.00 
320,000.00 320,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

2 โครงก่อสรา้งถนน คลส. หมู่ 4 บ้านกุดรู สายโนนป่าแต ้ 438,000.00 210,000.00 210,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

3 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 บ้านอีโล จากหน้าวัด   - ป่าช้าบ้านอีโล 
 

400,000.00 
272,000.00 270,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านโคกสี – สายดอนปู่ตา       ถึงถนนศรีเมืองน้ าซับ 277,500.00 235,000.00 235,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านป่าเป้ง   สายทางเข้าหมู่บ้านถึงถนนลาดยางศรเีมืองน้ าซับ 306,000.00 294,000.00 290,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านโนนศลิา สายเพชรศิลาเหนือ เช่ือม สายเพชรศิลาใต ้ 338,000.00 291,000.00 290,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่10 บ้านนาจาน –สายเช่ือมเขตเทศบาล 250,000.00 216,000.00 216,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่11 บ้านโนนข้ีเหล็ก – สายรอบหมู่บ้าน 225,000.00 150,000.00 146,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

9 
โครงการขายผิวจราจร คสล. พร้อมร่องระบายน้ า (แบบไร้ท่อ) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  บ้านหนองแขมสอง 
 

500,000.00 
495,000.00 495,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

 

 

 

 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     อบต.แวงน้อย แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 

          ยุทธศาสตร์ : 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน  

งบประมาณ  
 ที่ได้รับอุดหนุน 

งบประมาณ 
ที่ เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก   (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)    ปีงบประมาณ  2564   

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหสัทางหลวงท้องถิ่น   ขก.ถ184-12 บ้านโนนขี้เหล็ก  
-บ้านหนองหอย   

4,650,000.00 
 

4,638,000.00 
 

3,050,000.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ.184-11  เขตเทศบาล
ต าบลแวงน้อย ถนนลาดยางศรเีมอืงท่าวัด บ้านแวงน้อย 

10,050,000.00 
 
 

9,987,542.99 

 
 

8,450,000.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ.184-10  เขตเทศบาล
ต าบลแวงน้อย ถนนลาดยางศรเีมอืงน้ าซับ  บ้านแวงน้อย 

9,306,000.00 9,253,624.06 
8,188,000.00 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ.184-18  สายบ้านกดุรู –
บ้านหนองแขม  

1,600,000.00 - 
1,588,000.00 

1,588,000.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย ) 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ.184-24  สายวัดป่าสัทธา
ธรรม –แยก ขก. ถ. 184-11   

3,720,000.00 - 
1,435,500.00 

1,435,500.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย ) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ.184-15 สายหน้าวัดบ้าน
อีโล หมู่ 5  ถนนลาดยางศรีเมืองน้ าซับ  หมู่ที่ 9  (ช่วงบ้านโนนศิลา –สมาคมเพื่อนภู ) 

15,730,000.00 
 
- 

 
1,118,000.00 

1,118,000.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เหลือจ่าย ) 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     อบต.แวงน้อย แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
 

 ยุทธศาสตร์ : 2   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน  

งบประมาณ  
 ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
 

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา  แต่ไม่รับอนุมัติงบประมาณด าเนินการ    ปีงบประมาณ  2564   
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านแวงน้อย - สายจากเขตเทศบาล - ล าห้วยนา 350,000.00   ไม่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านดอนหัน - สายรอบบ้าน 320,000.00   ไม่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หรือถนนหินคลุกหมู่  2 บ้านดอนหันสายไปป่าช้า 200,000.00   ไม่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่ 4 บ้านกุดรู   - สายวัดป่าโนนเมอืงหลวย 250,000.00   ไม่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ 

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หรือถนนหินคลุกหมู่   5  บ้านอีโล   - สายซอยปูต่า - หนองอีโล 200,000.00   ไม่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านป่าเป้ง  สายซอยปู่ตา 200,000.00   ไม่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ 

7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแกป้ัญหาขาดแคลนน้ า 200,000.00   ไม่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ 

8 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาล 100,000.00   ไม่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ 

- โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา   ปี  64     จ านวน   31   โครงการ  -  อนุมัติงบงบประมาณ                            จ านวน   23   โครงการ 
- ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ                      จ านวน    8    โครงการ  -  ด าเนินการจริง                                   จ านวน   23   โครงการ   

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     อบต.แวงน้อย แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

              

          ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ  
  ตามแผน  

งบประมาณตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม 180,000.00 180,000.00 173,00.00  
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,500,000.00 993,060.00 841,880.00  

3 
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ทั้ง 4 แห่งและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 2 แห่ง  

980,000.00 
708,994.00 490,000.68  

4 อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ อบต.แวงน้อย ทั้ง  4  แห่ง 1,000,000.00 900,000.00 724,000.00  
5 โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน 132,000.00 132,000.00 77,356.00  

6 โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียนที่ยากจนยากไร้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 120,000.00 
 

120,000.00 
 

70,328.00 
 

7 อุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอแวงน้อย 20,000.00 20,000.00 20,000.00  
8 อุดหนุนเทศบาลต าบลแวงน้อย  25,000.00 25,000.00 25,000.00  
9 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000.00 150,000.00 133,500.00  

10 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,208,000.00 2,304,000.00 1,996,400.00  
11 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,298,800.00 10,051,200.00 9,559,800.00  
12 อุดหนุนให้ที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00  
13 โครงการจัดงานพ่อและวันแม่แห่งชาติ 10,000.00 10,000.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

14 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 50,000.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
- โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา   ปี  64     จ านวน   14   โครงการ  -  อนุมัติงบงบประมาณ              จ านวน   14   โครงการ 
 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ                      จ านวน   0    โครงการ  -  ด าเนินการจริง                      จ านวน   12   โครงการ   



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     อบต.แวงน้อย แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 60,000.00 60,000.00 9,520.00  
2. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 30,000.00 30,000.00 3,204.00  
3. โครงการจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะและพนักงานขับรถขยะ 260,000.00 260,000.00 252,000.00  
4. โครงการฝังกลบมูลฝอยบ่อทิ้งขยะ 110,000.00 100,000.00 14,000.00  

5 โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะแบบประยุกต์  584,000.00 495,000.00 
 

460,000.00 
 

6 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 20,000.00 20,000.00 0.00 ด าเนินการแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
- โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา   ปี  64     จ านวน   6   โครงการ    -  อนุมัติงบงบประมาณ              จ านวน   6   โครงการ 
 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ                      จ านวน   0    โครงการ   -  ด าเนินการจริง                      จ านวน  6  โครงการ    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     อบต.แวงน้อย แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  32,000.00 38,500.00 38,192.00  

2. 
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

50,000.00 50,000.00 
0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคกระบือ 30,000.00 30,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรต้นแบบ 50,000.00 0.00  ไม่ไดร้ับอนุมัติงบประมาณ 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 50,000.00 0.00  ไม่ไดร้ับอนุมัติงบประมาณ 

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ 30,000.00 0.00  ไม่ไดร้ับอนุมัติงบประมาณ 

7 โครงการส่งเสริมการจัดท าแปลงสาธิตไร่นาสวนผสม 30,000.00 0.00  ไม่ไดร้ับอนุมัติงบประมาณ 

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000.00 0.00  ไม่ไดร้ับอนุมัติงบประมาณ 

9 โครงการป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์ 30,000.00 0.00  ไม่ไดร้ับอนุมัติงบประมาณ 

- โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา   ปี  64     จ านวน  9   โครงการ    -  อนุมัติงบงบประมาณ              จ านวน   3   โครงการ 
 - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ                      จ านวน  6    โครงการ   -  ด าเนินการจริง                      จ านวน  1  โครงการ    

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     อบต.แวงน้อย แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6     การเสริมสร้างสุขภาวะ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 438,000.00 438,000.00 420,000.00  
2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 32,350.00  
3. วัสดุอื่นๆ 10,000.00 10,000.00 9,982.00  
4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 260,000.00 260,000.00 160,000.00  
5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแวงน้อย 143,000.00 143,000.00 143,000.00  

 - โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา   ปี  64     จ านวน  5   โครงการ    -  อนุมัติงบงบประมาณ              จ านวน   5   โครงการ 
  - ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ                      จ านวน  0  โครงการ     -  ด าเนินการจริง                      จ านวน  5  โครงการ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     อบต.แวงน้อย แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 
        ยุทธศาสตร์ที่  7   การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลแวงน้อย 100,000.00 100,000.00 -  
2. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00 10,000.00 -  
3. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ประจ าปี 2564 30,000.00 30,000.00 -  
4. โครงการเข้าร่วมประเพณี บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอ าเภอแวงน้อย 30,000.00 30,000.00 -  
5. โครงการจัดการประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 50,000.00 50,000.00 -  
6. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000.00 50,000.00 -  

 

- ปรากฏในแผน ปี 64   จ านวน     6     โครงการ       -   อนุมัติงบ             จ านวน    6  โครงการ 
- ไม่อนุมัติงบ              จ านวน    0     โครงการ       -   ด าเนินการจริง       จ านวน    0  โครงการ   

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     อบต.แวงน้อย แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 80,000.00 80,000.00 4,694.00  

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงานและหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย 50,000.00 50,000.00 25,000.00  

3 รายจ่ายอื่นๆ 30,000.00 30,000.00 15,000.00  

4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแวงน้อย 20,000.00 20,000.00 20,000.00  

5 โครงการจัดท าและปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 30,000.00 30,000.00 -  
6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริการส่วนต าบลแวงน้อย 250,000.00 250,000.00 -  

7 
โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล สัมนาและศึกษา
ดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

100,000.00 100,000.00 - 
 

8 โครงการ อบต.พบประชาชน 15,000.00 15,000.00 -  
9 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000.00 500,000.00 -  

10 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวงพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

50,000.00 50,000.00 - 

 

11 โครงการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70,000.00 70,000.00 .-  

 
- ปรากฏในแผน ปี 64   จ านวน     11     โครงการ       -   อนุมัติงบ             จ านวน  11  โครงการ 
- ไม่อนุมัติงบ              จ านวน    0     โครงการ          -   ด าเนินการจริง       จ านวน    4  โครงการ   



 


