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ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.251 ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา               
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และด าเนินการประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า
งบประมาณ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นให้นายกเทศมนตรีและประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์          
อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสในอนาคต  สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ                       
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งสามารถในการแก้ไขปัญหาประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความ
ต้องการ    

 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
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การบทน า 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่ ง เสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ ยว   ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง                  
“การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท า
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด”  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
มีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้   

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและสามารถก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาใน
ปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น                         
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย                     
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
ต าบลวารนิวาส จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบล
วานรนิวาสหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
บุคลากรของเทศบาลต าบลวานรนิวาส สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลต าบลวานรนิวาสให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิน่ที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองทุกกอง  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง 
ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก                 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมื อซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสต่อผู้บริหารเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวานรนิวาส  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส อ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

 

คณะกรรมการ
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ต าบลวานรนิวาส 

ธันวาคม  

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

สภาเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลอง
ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
หรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานร
นิวาส  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
เทศบาลต าบลวานรนิวาส เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
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วานรนิวาสและจังหวัดสกลนครด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาสก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
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การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลวานรนิวาส แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

 

 

 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผล  
 การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส                  

เป็นการติดตามผลของการด าเนินงานตามโครงการก าหนดไว้ใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณจากการโอนเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งฉบับเพ่ิมเติม และการเบิกจ่ายจริงตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) น ามาสรุปในภาพรวมเป็นสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                         
ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                  
(พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้  

 
 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
      1.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)   

     เทศบาลต าบลวานรนิวาส  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ                 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 

 
1.1.2 พันธกิจ 
        ๑) สร้างเสริมรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๒) พัฒนาด้านสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
      ๔) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๕) อ านวยการบริหารราชการและขับเคลื่อนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาอาชีพ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันใน  

ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเที่ยว 
1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน                  

ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก  ประกอบด้วย  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ส่วนที ่2 

เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่สังคมคุณธรรม  น าการศึกษาก้าวไกล  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เตรียมคนสู่ชีวิตที่ยั่งยืน 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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- แผนงานพาณิชย์ 
2) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
1) แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส   
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  
- แผนงานงบกลาง  

3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด   

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4) แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ  ประกอบด้วย 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5) แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและ
ชุมชน   

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม  
   1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจในที่ดิน

สาธารณประโยชน์ ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน   
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม   
- แผนงานเคหะและชุมชน   
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร  
     - แผนงานบริหารทั่วไป   
     - แผนงานบริหารงานคลัง  
2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วย 
     - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน  
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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1.2 โครงการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
      โครงการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)  

และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
     1.2.1 การวางแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

การวางแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4) 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8 1,557,000 9 1,607,000 9 1,607,000 9 1,607,000 35 6,378,000 

๒. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน  และ
การท่องเท่ียว 

56 34,830,000 79 80,730,000 77 88,080,000 57 88,080,000 268 257,820,000 

๓. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน 

55 24,310,980 56 25,185,580 55 25,085,980 55 25,085,980 220 100,518,520 

4. การพัฒนาและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 10,458,550 11 11,958,550 11 11,958,550 11 11,958,550 43 46,334,200 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

40 28,048,000 69 44,976,400 67 45,749,800 67 45,749,800 237 163,192,900 

รวม 169 99,204,530 224 164,457,530 219 172,481,330 199 172,481,330 803 574,243,620 
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1.2.2 การวางแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลวานร

นิวาส  

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7 785,000 7 785,000 4 365,735 4 365,735 4 365,735 26 2,367,205 

๒. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน  
และการท่องเที่ยว 

24 22,680,000 31 57,520,000 37 62,201,400 37 42,093,650 30 29,128,568 159 213,623,618 

๓. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

56 41,076,980 60 42,107,680 65 40,991,400 69 43,115,620 63 40,815,620 313 208,107,300 

4. การพัฒนาและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 7,082,200 12 8,742,200 17 12,423,000 16 12,080,300 14 11,860,300 67 52,188,000 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

25 4,449,880 36 15,889,880 31 14,411,880 28 10,397,880 27 9,897,880 147 55,047,400 

รวม 120 76,074,060 146 118,314,760 154 123,743,415 154 110,021,185 138 90,858,103 712 518,711,523 
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1.2.3 โครงการพัฒนาได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

ล าดับที่ รายการ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 

1 โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 46 27,844,890 
2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 16 1,083,000 
3 โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนจากเงินเหลือจ่าย 

ซ่ึงมีการกันเงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้ด าเนินการ 
7 6,950,000 

รวม 69 
 
1) สรุปโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                           

ที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 46 โครงการ  
ที ่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณอนุมัติ 
1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กองการศึกษา 30,000 
2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนนนิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ กองช่าง 489,000 
3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ ารูปตัวยู ถนนสุขราษฎร์ ด้านทิศตะวันตก กองช่าง 204,000 
4 โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝั่งทิศตะวันออก กองช่าง 234,000 
5 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง ติดตั้งตู้ไฟฟ้าอาคารที่พักผู้โดยสาร กองช่าง 146,000 
6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเกษมศรี กองช่าง 427,000 
7 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  250,000 
8 โครงการจัดงานวันสงกรานต์,ตุ้มโฮม กองการศึกษา 150,000 
9 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่  กองการศึกษา 20,000 
10 โครงการจัดงานประเพณีบุญกองข้าว กองการศึกษา 80,000 
11 โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ กองการศึกษา 140,000 
12 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ กองการศึกษา 75,000 
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กองการศึกษา 20,000 
14 อุดหนุนสภาวัฒนาธรรมอ าเภอวานรนิวาส โครงการส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
กองการศึกษา 10,000 

15 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทยีนเข้าพรรษา กองการศึกษา 45,000 
16 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

- ค่าปรับปรุงสถานศึกษา  
- ค่าอินเตอร์เน็ต  
- ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
- ค่าพัฒนาข้าราชการครู  ร.ร.อบ.ท.วานรนิวาส  
- ค่าพัฒนาข้าราชการครู ผู้ดูแลเดก็/ผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.ทต.วานรนวิาส  
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

กองการศึกษา 279,800 

17 เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายหัว 
- จัดซื้อสื่อการเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

กองการศึกษา 115,600 
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ที ่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณอนุมัติ 
18 เงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน  
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  
- ค่าเครื่องแบบเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กองการศึกษา 449,970 

19 เงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
- ค่าหนังสือเรียน  
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  
- ค่าเครื่องแบบเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กองการศึกษา 76,840 

20 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน 

กองการศึกษา 6,020,000 

21 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา 40,000 
22 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอวานรนิวาส  กองการศึกษา 10,000 
23 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองการศึกษา 6,308,400 
24 เบี้ยความพิการ กองการศึกษา 1,920,000 
25 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กองการศึกษา 60,000 
26 โครงการอาหารกลางวัน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวารนิวาส 
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 

กองการศึกษา  
333,200 
636,000 

27 โครงการอาหารเสริม(นม) 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวารนิวาส 
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
3. โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง) 

กองการศึกษา  
130,310 
304,680 

2,883,890 
28 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขฯ 25,000 

29 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนนุชุมชนจ านวน 14 ชุมชน  
ชุมชนละ 3 โครงการ รวม 42 โครงการ) 

กองสาธารณสุขฯ 280,000 

30 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ กองการศึกษา 90,000 
31 โครงการจัดส่งการประกวดและการแข่งขันต่างๆ กองการศึกษา 100,000 
32 โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมของเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลวานรนิวาส กองการศึกษา 20,000 
33 โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรยีนโรงเรยีนผู้สูงอายุและ 

ทัศนศึกษาดูงาน 
กองการศึกษา 350,000 

34 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะกรรมการ กลุ่ม องค์กรต่างๆ 
และทัศนศึกษาดูงาน 

กองการศึกษา 400,000 

35 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรงติดต่อ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

100,000 
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ที ่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณอนุมัติ 
36 ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดเก็บขนขยะ กวาดขยะบนถนน

ทางเดินตัดหญ้าไหล่ทาง ในเขตเทศบาลและตลาดสด 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
2,620,800 

37 
 

ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ ขุดบ่อขยะใหม่ ปรับปรุงระบบบ่อขยะ หรือเป็นค่า
ก าจัดขยะ กรณีมีความจ าเป็นต้องส่งให้หน่วยงานอ่ืนก าจัด 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

200,000 

38 ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกท าความสะอาดท่อ ร่องระบายน้ า ล าห้วย ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000 

39 โครงการจ้างเหมาแรงงานบ ารุงรักษา, ตกแต่งพันธุ์ต้นไม้ สวนสาธารณะและที่
สาธารณะอ่ืนๆ 

กองช่าง 1,310,400 

40 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21 ระดับท้องถิ่น (ส่งเสริมพหุ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภารกิจถ่ายโอนด้านสิ่งแวดล้อม) 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

100,000 

41 โครงการวันเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 30,000 
42 โครงการท าประชาคมในเขตเทศบาลและเทศบาลเคลื่อนที ่ ส านักปลัดเทศบาล 30,000 
43 โครงการจัดท าข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 100,000 
44 โครงการพัฒนาศักยภาพงานบรหิารงานคลัง กองคลัง 100,000 
45 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาล   ส านักปลัดเทศบาล 30,000 
46 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพ อปพร. ในงานป้องกัน และระงับอัคคีภัย และ

ทัศนศึกษาดูงาน 
ส านักปลัดเทศบาล 50,000 

รวม 46 โครงการ  27,844,890 
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2) สรุปโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ไม่ได้
ด าเนินการ จ านวน 14 โครงการ  

ที ่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณอนุมัติ 
1 โครงการส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กองการศึกษา 10,000 
2 โครงการอบรมและจัดท าแปลงสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 
กองการศึกษา 10,000 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส กองช่าง 150,000 
4 โครงการปรับปรุงพัฒนาตลาดสดเทศบาล กองช่าง 20,000 
5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กองสาธารณสุขฯ 10,000 
6 โครงการป้องกันและแก้โรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน กองสาธารณสุขฯ 10,000 
7 โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลวานรนิวาส กองการศึกษา 240,000 
8 โครงการถนนสีเขียว กองช่าง 100,000 

9 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอวานรนิวาส 

ส านักปลัดเทศบาล 13,000 

10 โครงการจัดงานวันรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา/วันปิยมหาราช และ
งานรัฐพิธีอ่ืนๆ รวมถึงการจัดงานอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี 

ส านักปลัดเทศบาล 100,000 

11 โครงการรับเสด็จ ส านักปลัดเทศบาล 30,000 
12 โครงการเลือกตั้ง   ส านักปลัดเทศบาล 100,000 
13 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ส านักปลัดเทศบาล 200,000 
14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ

คนในชาติ 
ส านักปลัดเทศบาล 10,000 

15 โครงการวางผังเมืองรวม กองช่าง 20,000 
16 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้าน 

สาธารณภัย/อุบัติภัย/อัคคีภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 20,000 

รวม 16 โครงการ 1,083,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2                         หน้า 19 I                                                                                                          
 

 3) สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โดยโอนจากเงินเหลือจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และมีการกันเงิน
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินโครงการ จ านวน 7 โครงการ  

ที ่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณอนุมัติ 
1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า ถนน คสล.   

เดิม ถนนเรืองสวัสดิ์จากแยกทางหลวงหมายเลข 222 ไปทิศ
ตะวันออก 

กองช่าง 
1,446,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า ถนน คสล.เดิม 
ถนนโพธิ์ศรีจากแยกถนนธุรกิจพัฒนาถึงแยกถนนราชกิจรังสรรค์ 

กองช่าง 
1,715,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า ถนน คสล.เดิม 
ถนนธุรกิจพัฒนาจากแยกทางหลวงหมายเลข 222 ไปทิศ
ตะวันออก 

กองช่าง 
1,212,000 

4 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬากลางเทศบาลต าบลวานร
นิวาสโดยปรับถมดินแดงบดอัดแน่น ลู่วิ่งโดยรอบ 

กองช่าง 
430,000 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัวยู ถนนเปรมปรีดาฝั่งทิศ
ใต้ของทางหลวงหมายเลข 2307 จากแยกทางหลวง 2307 ไป
ด้านทิศตะวันตกของถนน 

กองช่าง 
499,000 

6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนศรีโพนเมืองฝั่งทิศตะวันออก
จากแยกถนนเรืองสวัสดิ์ไปด้านทิศเหนือ 

กองช่าง 
1,036,000 

7 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ถนนเรืองศรีฝั่งทิศตะวันตก จาก
แยกถนนสนามบินถึงแยกซอยบ้านพักครู 

กองช่าง 
612,000 

รวม 7 โครงการ 6,950,000 
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1.3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                       
โดยน ามาใช้กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วน ามา
จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  ดังนั้น การสรุปผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งฉบับเพ่ิมเติม และการเบิกจ่ายจริงตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) น ามา
สรุปในภาพรวมเป็นสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแบบการติดตามและประเมินผล
แผน ดังนี้ 

- แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
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ค าชี้แจง :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลวานรนิวาส                      
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

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

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ 

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา   

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น   

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด   

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
การวัด และการน าเสนอผล 

- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 

 
 
 
 
 

แบบท่ี ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 ( )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)        (  )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 ( )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)        (  )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8 1,557,000 9 1,607,000 9 1,607,000 9 1,607,000 35 6,378,000 

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน  และการ
ท่องเที่ยว 

56 34,830,000 79 81,730,000 77 88,080,000 57 88,080,000 269 257,820,000 

๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

55 24,310,980 56 25,185,580 55 25,085,980 55 25,085,980 221 100,518,520 

4. การพัฒนาและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 10,458,550 11 11,958,550 11 11,958,550 11 11,958,550 43 46,334,200 

5. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

40 28,048,000 43 29,081,000 67 45,749,800 67 45,749,800 217 163,192,900 

รวม 169 99,204,530 198 149,562,130 219 172,481,330 199 172,481,330 785 574,243,620 
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4. การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่อนุมัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่ด าเนินการจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

35 6,378,000 9 1,607,000 3 90,000 1 30,000 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และการ
ท่องเท่ียว 

269 257,820,000 79 81,730,000 16 2,470,000 14 2,215,400 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

221 100,518,520 56 25,185,580 23 21,193,690 20 19,256,794 

4. การพัฒนาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

43 46,334,200 11 11,958,550 6 4,341,200 5 3,617,520 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

217 163,192,900 43 29,081,000 14 833,000 6 248,400 

รวม 785 574,243,620 198 149,562,130 62 28,927,890 46 25,368,114 

4.1 โครงการพัฒนาที่ด าเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

โครงการที่ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

35 6,378,000 1 0.13 30,000 0.01 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

269 257,820,000 14 1.78 2,215,400 0.39 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

221 100,518,520 20 2.55 19,256,794 3.35 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

43 46,334,200 5 0.64 3,617,520 0.63 

5. การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

217 163,192,900 6 0.76 248,400 0.04 

รวม 785 574,243,620 46 5.86 25,368,114 4.42 
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4.2 โครงการพัฒนาที่ด าเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9 1,607,000 1 0.51 30,000 0.02 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

79 81,730,000 14 7.07 2,215,400 1.48 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

56 25,185,580 20 10.10 19,256,794 12.88 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

11 11,958,550 5 2.53 3,617,520 2.42 

5. การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

43 29,081,000 6 3.03 248,400 0.17 

รวม 198 149,562,130 46 23.23 25,368,114 16.96 

4.3  โครงการพัฒนาที่ด าเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับโครงการอนุมัติปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3 90,000 1 1.61 30,000 0.10 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

16 2,470,000 14 22.58 2,215,400 7.66 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

23 21,193,690 20 32.26 19,256,794 66.57 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6 4,341,200 5 8.06 3,617,520 12.51 

5. การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

14 833,000 6 9.68 248,400 0.86 

รวม 62 28,927,890 46 74.19 25,368,114 87.69 
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5. ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการ 

ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 
ทีไ่ม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 1.61 0 0 2 3.23 3 4.84 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว 

14 22.58 0 0 2 3.23 16 25.81 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน 

20 32.26 0 0 3 4.84 23 37.10 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 8.06 0 0 1 1.61 6 9.68 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

6 9.68 0 0 8 12.90 14 22.58 

รวม 46 74.19 0 0 16 25.81 62 100.00 

6. การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่โอนเพิ่ม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

90,000 0.31 - - 90,000 0.31 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว 

2,425,000 8.38 45,000 0.16 2,470,000 8.54 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน 

21,043,690 72.75 150,000 0.52 21,193,690 73.26 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4,341,200 15.01 - - 4,341,200 15.01 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

833,000 2.88 - - 833,000 2.88 

รวม 28,732,890 99.33 195,000 0.67 28,927,890 100 
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7. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามแผน งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9 1,607,000 3 90,000 1 30,000 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

79 81,730,000 16 2,470,000 14 2,300,000 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

56 25,185,580 23 21,193,690 20 20,933,690 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

11 11,958,550 6 4,341,200 5 4,241,200 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

43 29,081,000 14 833,000 6 340,000 

รวม 198 149,562,130 62 28,927,890 46 27,844,890 

8. ผลการจัดหาครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

แผนงาน หน่วยงาน 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  

งบประมาณอนุมัต ิ การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

แผนงานบริหารทั่วไป :  
งานบริหารงานทั่วไป 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

380,000 200,200 42.85 200,200 42.85 

แผนงานบริหารทั่วไป :  
งานบริหารงานคลัง 

กองคลัง 
90,700 50,200 10.74 50,200 10.74 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

230,000 43,800 9.38 43,800 9.38 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 174,600 81,200 17.38 81,200 17.38 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
7,900 4,300 0.92 4,300 0.92 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กองช่าง 
73,200 63,500 13.59 63,500 13.59 

แผนงานพาณิชย์  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

20,000 24,000 5.14 24,000 5.14 

รวม 956,400 467,200 100 467,200 100 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
9. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

ต าบลวานรนิวาส 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 รวม  
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7 785,000 7 785,000 4 365,735 4 365,735 4 365,735 26 2,367,205 

๒. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน  และ
การท่องเที่ยว 

24 22,680,000 31 57,520,000 37 62,201,400 37 42,093,650 30 29,128,568 159 213,623,618 

๓. การจดัการศึกษา
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

56 41,076,980 60 42,107,680 65 40,991,400 69 43,115,620 63 40,815,620 313 208,107,300 

4. การพัฒนาและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 7,082,200 12 8,742,200 17 12,423,000 16 12,080,300 14 11,860,300 67 52,188,000 

5. การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

25 4,449,880 36 15,889,880 31 14,411,880 28 10,397,880 27 9,897,880 147 55,047,400 

รวม 120 76,074,060 146 125,044,760 154 130,393,415 154 108,053,185 138 92,068,103 712 531,333,523 
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10. การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่อนุมัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่ด าเนินการจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

26 2,367,205 7 785,000 - - - - 

2. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว 

159 213,623,618 31 57,520,000 7 6,950,000 - - 

3. การจัดการศึกษา
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

313 208,107,300 60 42,107,680 - - - - 

4. การพัฒนาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

67 52,188,000 12 8,742,200 - - - - 

5. การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

147 55,047,400 36 15,889,880 - - - - 

รวม 712 531,333,523 146 125,044,760 7 6,950,000 0 0 
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11. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - - - - 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สังคม 
ชุมชน และการท่องเที่ยว 

- - - - - - - - 

3. การจัดการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

- - 7 100 - - 7 100 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- - - - - - - - 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- - - - - - - - 

รวม 0 0 7 100 0 0 7 100 

12. การบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่โอนเพิ่ม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - - - 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว 

- - 6,950,000 100 6,950,000 100 

3. การจัดการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

- - - - - - 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- - - - - - 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- - - - - - 

รวม 0 0 6,950,000 100 6,950,000 100 
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13. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
งบประมาณอนุมัติ การเบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - - 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

7 6,950,000 7 6,950,000 - - 

3. การจัดการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

- - - - - - 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- - - - - - 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- - - - - - 

รวม 7 6,950,000 7 6,950,000 0 0 

14. ผลการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงาน หน่วยงาน ตามแผน 
งบประมาณอนุมัต ิ การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

แผนงานเคหะและชุมชม ส านักปลัดเทศบาล 500,000 500,000 100 - - 
รวม 500,000 500,000 1000 0 0 

** การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นโครงการที่เงินเหลือจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562   
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รายละเอียดผลการด าเนินโครงการและการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)                 
พ.ศ. 2561  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีรายละเอียดดังนี้       

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้อ งด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์                   
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้ เข้มแข็ง                               
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน 
ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                      
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว6732 
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้     

 
 
 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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(ต่อ) 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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(ต่อ) 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2                          หน้า 70 I                                                                                                          

 
 

 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 4.0  
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลอ้งกับการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เชน่ (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั
และพัฒนาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  
 

 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกสว่นใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรา้งให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนนิการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๕)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจดัท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวตัถุประสงคท์ี่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕)  

รวมคะแนน 100  
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาสก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   2.3.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น 

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุปภาพรวมของแก่ละ
ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผุ้
บริการเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส และคณะกรรมการ
พัฒนาเศบาลต าบลวานรนิวาส  

2.3.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวารนิวาส 

2.3.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

2.3.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

2.3.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด  

2.3.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
วานรนิวาสและจังหวัดสกลนครด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน 
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2.4 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลวานรนิวาสก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

2.4.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ      

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
2) เครื่องมือ  
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 

2.4.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ                    
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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2.5 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ก าหนดเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

2.5.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

2.5.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

2.5.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส                
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชน
ในหมู่บ้ านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2 ) การสังเก ตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
  2.5.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  2.5.6 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
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2.6 แบบส าหรับการติดตามประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและระเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ได้ก าหนดแบบ
ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ ได้แก่ 

แบบที่ ๑  การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด 
อย่างไร      

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แ บ บ ติ ด ต าม ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ร าย ไต รม าส                           

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   

แบบท่ี ๓  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  ๓  แบบ  คือ 
แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นเครื่องมือใน

การประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

โดยแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
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ค าชี้แจง :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

************************************ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ 

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
การวัดผลและการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 
 
 

แบบท่ี ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 1565)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม                      
หรือไตรมาสที่ 1 

************************************ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวดัสกลนคร 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)        (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)        (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์

2561  2562  2563  2564  2565 รวม  
จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.             
2.             
ฯลฯ....             

รวม             

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์
อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้ความส าคัญกับ
ยุทธศาสตร์ใด 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 

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.             
2.              
ฯลฯ....             
รวม             

 

เกณฑ์การพิจารณา :  
  1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นมากน้อย
เพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน) 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ...........................  

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1       
2.         
3.        

รวม       
 

เกณฑ์การพิจารณา : น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น 

ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................

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

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

   .................................................................................................................................................................... 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้การประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

************************************ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน  ................................................................ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี........................................ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

   
   
   
   
   
   
   
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่.......................................... 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ 
(1) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (2) ความพึงพอใจของ
ผู้เกีย่วข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 2. ประโยชน์ 
  1) เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (Output) 
  2) เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามผลประเมิน (Monitoring 
and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม (Outcome and Impact) 
 3. ระยะเวลาในการติดตาม 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน) 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
    - ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
   ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 
    - ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ 
      ได้ปฏิบัติ 
   ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
    - ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
      ภาพรวม 
    - ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
      ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

************************************ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20 – 30 ปี   (  ) 31 – 40 ปี 
   (  ) 41 – 50 ปี   (  ) 51 – 60 ปี   (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (  ) ปริญญาตรี   (  ) สูงกว่าปริญญาตรี  (  ) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   (  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) เกษตรกร 
   (  ) อื่นๆ (ระบุ).............................................................  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

 

 

 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 2. ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษา 
    - อาชีพหลัก 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
     ภาพรวม 
    1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เปนแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการด าเนินงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นในแตละยุทธศาสตรโดยก าหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

************************************ 
สวนยุทธศาสตร……………………..…....................................................................... .................. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20 – 30 ปี   (  ) 31 – 40 ปี 
   (  ) 41 – 50 ปี   (  ) 51 – 60 ปี   (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (  ) ปริญญาตรี   (  ) สูงกว่าปริญญาตรี  (  ) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   (  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) เกษตรกร 
   (  ) อื่นๆ (ระบุ).............................................................    
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้าน........................................................ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเท่าใด 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์ 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 2. ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
   ยุทธศาสตร์..............................................  
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษา 
    - อาชีพหลัก 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
     ภาพรวม 
    1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม 
ค าอธิบาย : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม ก าหนดใหเ้ก็บ

ข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ  
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ   (   ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง 
2. อายุ   (   ) 1. ต่ ากว่า 20 ป ี  (   ) 2. 21-40 ป ี  
   (   ) 3. 41-60 ปี         (   ) 4. 60 ปีข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา  (   ) 1. ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้  (   ) 2. มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
   (   ) 3. อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า   (   ) 4. ปริญญาตร ี
   (   ) 5. สูงกว่าปรญิญาตร ี   (   ) 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ................ 
4. อาชีพหลัก  (   ) 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   (   )  2. พนักงานเอกชน 
   (   ) 3. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  (   )  4. รับจ้าง  
                       (   ) 5. นักเรียน/นักศึกษา  (   )  6. เกษตรกร                      
   (   ) 7. อื่นๆ  (โปรดระบุ)..................................  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก (3) พอใจ (2) ไม่พอใจ (1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน     
2. การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน  และการท่องเที่ยว 
3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความตอบสนองความตองการของประชาชน     
4. การได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
5. การส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
6. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
7. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและกิจกรรมรื่นเริง ต่างๆ    
8. การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส และการจัดสวัสดิการสังคม     
9. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน    
10. การพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอาย ุและการเตรียมความพร้อมสูส่ังคมผูสู้งอายุอยา่งยั่งยืน     
11.การให้การสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม องค์กร ผู้น าชุมชน อย่างต่อเนื่อง    
12. การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
13. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย     
14. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
15. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
16. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามสี่วนร่วมในการเสนอปญัหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหา    

17. การให้มีจัดช่องทางส าหรับการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน    
18. การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน     
19.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวานรนิวาส    
20.การอ านวยความสะดวกของสถานที่ให้บริการ(ความเพียงพอของโต๊ะ เก้าอี้ สถานที่จอดรถ ห้องสุขา 
ฯลฯ)  

   

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ........................................................................................................................................ 

ชุดที่..................... 
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................................................................................. ..................................................................................................  
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ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล   
 

 

 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการประเมินคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลวารนิวาส  ได้ด าเนินการให้คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิ วาส 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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สรุปคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 
๒.๙๐ 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒.๐๐ 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) ๑.๙๐ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๑.๙๐ 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) ๑.๙๐ 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) ๒.๐๐ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๑.๙๐ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) ๑.๙๐ 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) ๒.๘๐ 
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(ต่อ) 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 
๔.๗๐ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) ๒.๘๐ 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓) ๒.๙๐ 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) ๒.๙๐ 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) ๒.๙๐ 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) ๒.๙๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 
๙.๖๐ 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๙.๐๐ 
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(ต่อ) 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) ๘.๘๐ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) ๔.๙๐ 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) ๔.๙๐ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) ๔.๘๐ 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) ๔.๘๐ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) ๕.๐๐ 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ๕.๐๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 95.10 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวารนิวาส  ได้ด าเนินการให้คะแนน
ประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 
ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9.40 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9.30 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9.20 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 9.20 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

4.95 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4.85 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 4.90 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 4.80 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 4.85 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 4.0  
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลอ้งกับการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เชน่ (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั
และพัฒนาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.90 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกสว่นใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 4.90 

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรา้งให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตห้ลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนนิการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๕) 4.80 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจดัท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4.80 

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 4.90 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธภิาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 4.90 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4.90 

รวมคะแนน 100 95.45 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้เครื่องมือจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม ในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง 
หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด 14 ชุมชน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
100 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ IBM SPSS V.26 (IBM SPSS Statistics 
Base) ผลปรากฏ ดังนี้  

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม 
ค าอธิบาย : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม   

ก าหนดให้เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ  
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ   (   ) 1. ชาย    (   ) 2. หญิง 

2. อายุ   (   ) 1. ต่ ากว่า 20 ป ี  (   ) 2. 21-40 ป ี  
   (   ) 3. 41-60 ปี         (   ) 4. 60 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา  (   ) 1. ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้   (   ) 2. มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
   (   ) 3. อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า  (   ) 4. ปริญญาตรี 
   (   ) 5. สูงกว่าปริญญาตรี    (   ) 6. อื่นๆ โปรดระบุ................ 

4. อาชีพหลัก  (   ) 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ  (   )  2. พนักงานเอกชน 
   (   ) 3. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  (   )  4. รับจ้าง  
                       (   ) 5. นักเรียน/นักศึกษา  (   )  6. เกษตรกร                      
   (   ) 7. อื่นๆ  (โปรดระบุ)..................................  

เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย ดังนี้  
ส่วนที่ 1  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน

ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นสมาชิกในชุมชนจ านวน 14 ชุมชน  โดยเป็นประชนมีบ้านพักอาศัยใน
เขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส หรือเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส                     
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ใช้ข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่ วนที่  1  แบบประ เมินความพึงพอใจต่อผลการด า เนิน งานของ เทศบาลต าบล                           

วานรนิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นสมาชิกในชุมชนจ านวน 14 ชุมชน  โดยเป็นประชน                    
มีบ้านพักอาศัยในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส หรือเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของเทศบาลต าบล                   
วานรนิวาส ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ใช้ข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้  

 

 

 

3. การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 
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1. เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 40 40.00 
หญิง 60 60.00 
รวม 100 100.00 

 

 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน ปรากฏว่ามี เพศหญิง
มากกว่าเพศชาย  โดยเพศหญิงมีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนเพศชายจ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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2. อาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 5 5.00 
21-40 ปี 16 16.00 
41-60 ปี 55 55.00 
60 ปีขึ้นไป 24 24.00 

รวม 100 100.00 
 
 

 

 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอายุของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน ปรากฏว่า ช่วงอายุ 
41-60 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ ช่วงอายุ 
60 ปีขึ้นไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21-40 ปี 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามล าดับ และล าดับสุดท้าย คือช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 
ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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3.ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา/อ่านออกเขียนได้ 31 31.00 

มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 31 31.00 
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 11 11.00 

ปริญญาตรี 18 18.00 
สูงปริญญาตรี 8 8.00 

อ่ืนๆ 1 1.00 
รวม 100 100.00 

 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน ปรากฏ
ว่าระดับการศึกษาประถมศึกษา/อ่านออกเขียนได้ และระดับการศึกษาระดับมัธยม/ปวช./เทียบเท่า มีจ านวนมาก
ที่สุดเท่ากับกันทั้งสองระดับ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ ปริญญา
ตรี จ านวน 18 คิดเป็นร้อยละ 18 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และล าดับสุดท้าย คือ การศึกษาระดับอ่ืนๆ จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2                       หน้า  100 I 
 

4. อาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 16 16.00 

พนักงานเอกชน/ลูกจ้างรัฐ 4 4.00 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 28 28.00 

รับจ้าง 25 25.00 
นักเรียน/นักศึกษา 5 5.00 

เกษตรกร 19 19.00 
อ่ืนๆ 3 3.00 
รวม 100 100.00 

 
 

 

 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน ปรากฏว่า            

อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ อาชีพ
เกษตรกร จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ พนักงานเอกชน/ลูกจ้างรัฐ จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามล าดับ และล าดับสุดท้ายคืออาชีพอ่ืนๆ จ านวน 3 คน                      
คิดเป็นร้อยละ 3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
      เทศบาลต าบลวานรนิวาส  ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการ                  

ในภาพรวม จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานของเทศบาล จ านวน   
100  คน  เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้ตอบแสดงความพึงพอใจ 3 ระดับ                 
คือ พอใจมาก = 3, พอใจ = 2 และไม่พอใจ = 1  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม  
ประเด็น พอใจมาก (3) พอใจ (2) ไม่พอใจ (1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพฒันาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. การส่งเสริมอาชีพและแกไ้ขปญัหาความยากจน     
2. การส่งเสริมการเกษตรตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน  และการท่องเที่ยว 
3. การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน และความตอบสนองความตองการของประชาชน     
4. การได้รับประโยชน์จากการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน    
5. การส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิัญญาท้องถิ่น     
6. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
7. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและกจิกรรมรื่นเริง ต่างๆ    

8. การช่วยเหลือผูย้ากไร้ ผู้ด้วยโอกาส และการจัดสวัสดิการสังคม     
9. การส่งเสริมและพัฒนากรศึกษาแก่เด็กและเยาวชน    
10. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน     
11.การให้การสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม องค์กร ผู้น าชุมชน อย่างต่อเนื่อง    
12. การป้องกันและแก้ปญัหายาเสพติด    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
13. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย     
14. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
15. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
16. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทาง
แก้ไขปัญหา 

   

17. การให้มีจัดช่องทางส าหรับการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน    
18. การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน     
19.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวานรนิวาส    
20. การอ านวยความสะดวกของสถานที่ให้บริการ (ความเพียงพอของโต๊ะ เก้าอี้ สถานที่จอดรถ ฯลฯ)     

เกณฑ์การแปลความหมายของแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยประยุกต์มาจากเกณฑ์ของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538               
: 9) เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่พอใจ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้  

4. การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
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 4.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส
ในภาพรวมแบ่งตามยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.35 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

2.46 
พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

2.99 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2.51 พึงพอใจมาก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2.56 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวม 2.57 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
2.57 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลปรากฏว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 
2.99 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา คือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51  ผลการประเมินอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา คือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.35  ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ
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4.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน
ภาพรวมแบ่งตามยุทธศาสตร์เป็นรายข้อ  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็น 
พอใจมาก (3) พอใจ (2) ไม่พอใจ (1) 

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน จ านว
น 

ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การส่งเสริมอาชีพและ
แก้ไขปัญหาความยากจน  

41 41.00 53 53.00 6 6.00 2.35 พึงพอใจมาก 

2. การส่งเสริมการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

37 37.00 61 61.00 2 2.00 2.35 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 2.35 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน
ภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แยกเป็นรายข้อผลปรากฏ ดังนี้                   
ข้อ 1 การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน  มีความพึงพอใจมากจ านวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 
41.00  มีความพึงพอใจจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00  และไม่พึงพอใจจ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และข้อ 2 การส่งเสริมการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจมากจ านวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.00  มีความพึงพอใจจ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.00  และไม่พึงพอใจจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 1 แยกเป็นรายข้อ 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

ประเด็น 
พอใจมาก (3) พอใจ (2) ไม่พอใจ (1) 

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และความ
ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  

41 41.00 57 57.00 2 2.00 2.39 พึงพอใจมาก 

4. การได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

45 45.00 52 52.00 3 3.00 2.42 พึงพอใจมาก 

5. การส่งเสริม อนุรักษ์และ
สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

56 56.00 42 42.00 2 2.00 2.54 พึงพอใจมาก 

6. การส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 51 51.00 48 48.00 1 1.00 2.50 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 2.46 พึงพอใจมาก 
 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน

ภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน  และการท่องเที่ยว  ค่าเฉลี่ยคิด
เท่ากับ 2.46 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และแยกเป็นรายข้อผลปรากฏ ดังนี้  ข้อ 5 การส่งเสริม 
อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 2.54 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 6 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.50  ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา คือ ข้อ 4 การได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 พึงผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 3 การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และความตอบสนองความตองการของประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39  ผลการประเมินอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ตามล าดับ  
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ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 2 แยกเป็นรายข้อ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ประเด็น 
พอใจมาก (3) พอใจ (2) ไม่พอใจ (1) 

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

7. การส่งเสริมการเล่น
กีฬาและกิจกรรมรื่นเริง 
ต่างๆ 

49 49.00 50 50.00 1 1.00 2.48 พึงพอใจมาก 

8. การช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
ผู้ด้วยโอกาส และการจัด
สวัสดิการสังคม  

51 51.00 49 49.00 0 0 2.51 พึงพอใจมาก 

9. การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชน 

44 44.00 49 49.00 7 7.00 2.37 พึงพอใจมาก 

10. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ และการ
เตรียมความพร้อมสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  

62 62.00 37 37.00 1 1.00 2.61 พึงพอใจมาก 

11.การให้การสนับสนุน
และพัฒนากลุ่ม องค์กร 
ผู้น าชุมชน อย่างต่อเนื่อง 

59 59.00 40 40.00 1 1.00 2.58 พึงพอใจมาก 

12. การป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 

48 48.00 43 43.00 9 9.00 2.39 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 2.99 พึงพอใจมาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 3 แยกเป็นรายข้อ 
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การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน
ภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.99 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และแบ่งเป็นรายข้อผลปรากฏ ดังนี้  ข้อ 10 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 2.61                    
ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 11 การให้การสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม องค์กร ผู้น าชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 8 การช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส และการจัดสวัสดิการสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
รองลงมาคือ ข้อ 7 การส่งเสริมการเล่นกีฬาและกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 12 การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 9 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.37  ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเด็น 
พอใจมาก (3) พอใจ (2) ไม่พอใจ (1) 

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

13. การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  

56 56.00 40 40.00 4 4.00 2.52 พึงพอใจมาก 

14. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

46 46.00 53 53.00 1 1.00 2.45 พึงพอใจมาก 

15. การปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้มีความสวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

57 57.00 42 42.00 1 1.00 2.56 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 2.51 พึงพอใจมาก 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวมยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก และแบ่งเป็นรายข้อผลปรากฏ ดังนี้ ข้อ 15 การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 2.56 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 13 การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52  ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 14 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น 
พอใจมาก (3) พอใจ (2) ไม่พอใจ (1) 

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

16. การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
ในการเสนอปัญหา ความ
ต้องการ และแนวทาง
แก้ไขปัญหา 

52 52.00 48 48.00 0 0 2.52 พึงพอใจมาก 

17. การให้มีจัดช่องทาง
ส าหรับการรับฟังปัญหา 
ความต้องการของ
ประชาชน 

44 44.00 55 55.00 1 1.00 2.43 พึงพอใจมาก 

18. การให้บริการด้วย
ความเต็มใจ ยิ้มแย้ม
แจ่มใสของพนักงาน  

60 60.00 39 39.00 1 1.00 2.59 พึงพอใจมาก 

19. การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

53 53.00 47 47.00 0 0 2.53 พึงพอใจมาก 

20. การอ านวยความ
สะดวกของสถานที่
ให้บริการ (ความเพียงพอ
ของโต๊ะ เก้าอ้ี สถานที่
จอดรถ ฯลฯ)  

74 74.00 25 25.00 1 1.00 2.73 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 2.56 พึงพอใจมาก 
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การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวมยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก และแบ่งเป็นรายข้อผลปรากฏ ดังนี้ ข้อ 20 การอ านวยความสะดวกของสถานที่ให้บริการ          
(ความเพียงพอของโต๊ะ เก้าอ้ี สถานที่จอดรถ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73  ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
รองลงมาคือ ข้อ 18 การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 19 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวานร
นิวาส  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53  ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52                 
ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 17 การให้มีจัดช่องทางส าหรับการรับฟังปัญหา                  
ความต้องการของประชาชน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43  ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
แผน 

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

รายละเอียด ดังนี้  
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ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ งบประมาณ 
จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เฉพาะปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖2 

จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ใน
เทศบญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการจริง 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖2 

ร้อยละของโครงการ 
ที่ด าเนนิการจริง
เปรยีบเทยีบกับ

แผนฯ 

ประมาณการรายจา่ยตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เฉพาะปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖2 

งบประมาณทีต่ั้งไว้ใน
เทศบญัญัติ

งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖2 

งบประมาณ 
ที่ด าเนนิการจริง 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖2 

ร้อยละของ
งบประมาณทีเ่บิกจา่ย
จริงเปรยีบเทียบกับ

แผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  
การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

9 3 1 0.51 1,607,000 90,000 30,000 0.02 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

79 16 14 0.70 81,730,000 2,470,000 2,215,400 1.48 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การจัดการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

56 23 20 10.10 25,185,580 21,193,690 19,256,794 12.88 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 6 5 2.53 11,958,550 4,341,200 3,617,520 2.42 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

43 14 6 3.03 29,081,000 833,000 248,400 0.17 

รวม 198 62 46 23.23 149,562,130 28,927,890 25,368,114 16.96 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2                       หน้า  112 I 
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ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ งบประมาณ 
จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เฉพาะปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖2 

จ านวนโครงการที่อนุมตัิ
งบประมาณจากเงินเหลือ

จ่ายในปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2562  

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการจริง 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖2 

ร้อยละของโครงการ 
ที่ด าเนนิการจริง
เปรยีบเทยีบกับ

แผนฯ 

ประมาณการรายจา่ยตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เฉพาะปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖2 

งบประมาณอนุมัติ 
โดยใช้เงินเหลือจา่ยใน

ปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2562 

งบประมาณ 
ที่ด าเนนิการจริง 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖2 

ร้อยละของ
งบประมาณทีเ่บิกจา่ย
จริงเปรยีบเทียบกับ

แผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  
การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 - - - 785,000 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

31 7 - - 57,520,000 6,950,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การจัดการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

60 - - - 42,107,680 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 - - - 8,742,200 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

36 - - - 15,889,880 - - - 

รวม 146 7 0 0 125,044,760 6,950,000 0 0 

หมายเหตุ : เนื่องด้วยการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้วงในการด าเนินงานอยู่
ในห้วงของปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในภาพรวม   

ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.35 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

2.46 
พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

2.99 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2.51 พึงพอใจมาก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2.56 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวม 2.57 พึงพอใจมาก 
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 ผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

5.1.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่อนุมัต ิ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่ด าเนินการจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

35 6,378,000 9 1,607,000 3 90,000 1 30,000 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

269 257,820,000 79 81,730,000 16 2,470,000 14 2,215,400 

3. การจดัการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

221 100,518,520 56 25,185,580 23 21,193,690 20 19,256,794 

4. การพัฒนาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

43 46,334,200 11 11,958,550 6 4,341,200 5 3,617,520 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

217 163,192,900 43 29,081,000 14 833,000 6 248,400 

รวม 785 574,243,620 198 149,562,130 62 28,927,890 46  25,368,114 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รวมทั้งสิ้น 
985 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 574,243,620 บาท  และแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รวมทั้งทั้งสิ้น 198 โครงการ งบประมาณ 149 ,562,130 บาท โครงการที่อนุมัติจ านวน 62 โครงการ 
งบประมาณ 28 ,927 ,890 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจ านวน 46 โครงการ 
งบประมาณ 25,368,114 บาท  

และเมื่อเปรียบเทียบผลส าเร็จของโครงการพัฒนาที่ด าเนินการได้จริง น ามาเปรียบเทียบกับการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ                        
พ.ศ.2562 ตลอดจนน าแผนไปสู่การปฏิบัติจริง นั่นคือโครงการที่น ามาจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ผลปรากฏ ดังนี้  
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1) โครงการพัฒนาที่ด าเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

โครงการที่ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

35 6,378,000 1 0.13 30,000 0.01 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

269 257,820,000 14 1.78 2,215,400 0.39 

3. การจดัการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

221 100,518,520 20 2.55 19,256,794 3.35 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

43 46,334,200 5 0.64 3,617,520 0.63 

5. การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

217 163,192,900 6 0.76 248,400 0.04 

รวม 785 574,243,620 46 5.86 25,368,114 4.42 

โครงการพัฒนาที่ด าเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ดังนี้  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีจ านวนทั้งสิ้น                         
785 โครงการ งบประมาณรวม 574,243,620 บาท  โครงการที่ด าเนินการได้จริงมีจ านวน 46 โครงการ คิด
เป็น ร้อยละ 5.86 ของจ านวนโครงการการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) งบประมาณรวม 
25,368,114 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.42 ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลปรากฏว่า  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจ านวนโครงการที่
ด าเนินการได้จริงมากที่สุด  จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.55 ของจ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  งบประมาณ 19,256,794 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของงบประมาณทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของจ านวนโครงการการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) งบประมาณ 2,215,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของจ านวน
งบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5                 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) งบประมาณ  248,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04                     
ของจ านวนงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจ านวนโครงการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) งบประมาณ 3,617,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของจ านวน
งบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และล าดับสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 0.13 ของจ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) งบประมาณ 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.01 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
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2) โครงการพัฒนาที่ด าเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9 1,607,000 1 0.51 30,000 0.02 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

79 81,730,000 14 7.07 2,215,400 1.48 

3. การจดัการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

56 25,185,580 20 10.10 19,256,794 12.88 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

11 11,958,550 5 2.53 3,617,520 2.42 

5. การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

43 29,081,000 6 3.03 248,400 0.17 

รวม 198 149,562,130 46 23.23 25,368,114 16.96 

โครงการพัฒนาที่ด าเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ             
พ.ศ.2562 ดังนี้  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 198 โครงการ                  
งบประมาณ 149,562,130 บาท  โครงการที่ด าเนินการได้จริงมีจ านวน 46 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 23.23                    
ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณรวม 25,368,114 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 16.96 ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ผลปรากฏว่า  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีจ านวนโครงการที่
ด าเนินการได้จริงมากที่สุด จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.10 ของจ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 19,256,794 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.88 ของงบประมาณทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของจ านวนโครงการการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 2,215,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.48 ของจ านวน
งบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5                 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งบประมาณ  248,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของ
จ านวนงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของจ านวนโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 3,617,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของจ านวน
งบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และล าดับสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1                             
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 0.51 ของจ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามล าดับ 
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3) โครงการพัฒนาที่ด าเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับโครงการอนุมัติปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการที่อนุมัต ิ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 90,000 1 1.61 30,000 0.10 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

16 2,470,000 14 22.58 2,215,400 7.66 

3. การจดัการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

23 21,193,690 20 32.26 19,256,794 66.57 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6 4,341,200 5 8.06 3,617,520 12.51 

5. การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

14 833,000 6 9.68 248,400 0.86 

รวม 62 28,927,890 46 74.19 25,368,114 87.69 

โครงการพัฒนาที่ด าเนินการได้จริงเปรียบเทียบกับโครงการที่อนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
พ.ศ.2562 ดังนี้ โครงการที่อนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 62 โครงการ  งบประมาณ 
28,927,890  โครงการที่ด าเนินการได้จริงมีจ านวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.19  ของจ านวน
โครงการที่อนุมัติในงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณรวม 25,368,114 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.69               
ของงบประมาณท้ังหมดที่อนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลปรากฏว่า  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีจ านวนโครงการที่
ด าเนินการได้จริงมากที่สุด จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.26 ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 19,256,794 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.57 ของงบประมาณทั้งหมดที่
อนุมัติในงบประมาณ พ.ศ.2562 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.58 ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 2,215,400 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.66 ของจ านวนงบประมาณ
ทั้งหมดที่อนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของจ านวนโครงการการทั้งหมดที่อนุมัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 3,617,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.51 ของจ านวนงบประมาณ
ทั้งหมดท่ีอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของจ านวนโครงการที่อนุมัติในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 งบประมาณ  248,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.86 ของจ านวนงบประมาณท่ีอนุมัติในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  และล าดับสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของจ านวนโครงการที่อนุมัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมด                  
ที่อนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามล าดับ 
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5.1.2 สรุปผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 1.61 0 0 2 3.23 3 4.84 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สังคม 
ชุมชน และการท่องเที่ยว 

14 22.58 0 0 2 3.23 16 25.81 

3. การจดัการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

20 32.26 0 0 3 4.84 23 37.10 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5 8.06 0 0 1 1.61 6 9.68 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

6 9.68 0 0 8 12.90 14 22.58 

รวม 46 74.19 0 0 16 25.81 62 100.00 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น โครงการพัฒนาทั้งหมดจ านวน 62 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จจ านวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.19 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.81 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไม่มีโครงการใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมากที่สุดจ านวน 20 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 32.26 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.58 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
รองลงคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ล าดับสุดท้าย 
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส าหรับโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปรากฏว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ไม่ได้ด าเนินมากที่สุด
จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รองลงมา 
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 จ านวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 จ านวน 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และล าดับสุดท้าย คือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของโครงการพัฒนาทั้งหมดในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ตามล าดับ 
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5.1.3 ผลการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงาน หน่วยงาน ตามแผน 

งบประมาณอนุมัต ิ การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

แผนงานบริหารท่ัวไป :  
งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักปลัดเทศบาล 
380,000 200,200 42.85 200,200 42.85 

แผนงานบริหารท่ัวไป :  
งานบริหารงานคลัง 

กองคลัง 
90,700 50,200 10.74 50,200 10.74 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
230,000 43,800 9.38 43,800 9.38 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 174,600 81,200 17.38 81,200 17.38 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
7,900 4,300 0.92 4,300 0.92 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กองช่าง 
73,200 63,500 13.59 63,500 13.59 

แผนงานพาณิชย์  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 24,000 5.14 24,000 5.14 

รวม 956,400 467,200 100 467,200 100 

ผลการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรากฏว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 งบประมาณ 956,400 บาท งบประมาณอนุมัติ 467,200 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 467,200 
บาท    คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมดท่ีอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

5.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
5.2.1 การด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่อนุมัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการที่ด าเนินการจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

26 2,367,205 7 785,000 - - - - 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสรา้งพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว 

159 213,623,618 31 57,520,000 7 6,950,000 - - 

3. การจดัการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

313 208,107,300 60 42,107,680 - - - - 
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ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณอนุมัต ิ การเบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

4. การพัฒนาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

67 52,188,000 12 8,742,200 - - - - 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

147 55,047,400 36 15,889,880 - - - - 

รวม 712 531,333,523 146 125,044,760 7 6,950,000 0 0 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมทั้งสิ้น 712 
โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 531 ,333,523 บาท  และแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รวมทั้งทั้งสิ้น 146  โครงการ งบประมาณ 125 ,044,760 บาท โครงการที่อนุมัติจ านวน 7  โครงการ 
งบประมาณ 6,950,000 บาท  ยังไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2562 และได้กันเงินกรณีท่ียังไม่ก่อผูกพันไว้ จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  ตามล าดับ 

5.2.2 สรุปผลการด าเนินโครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - - - - 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สังคม 
ชุมชน และการท่องเที่ยว 

- - - - - - - - 

3. การจดัการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

- - 7 100 - - 7 100 

4. การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- - - - - - - - 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- - - - - - - - 

รวม 0 0 7 100 0 0 7 100 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น โครงการพัฒนาทั้งหมดจ านวน 7 โครงการ  จ านวนโครงการ
อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติ และไม่มี
โครงการใดด าเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีโครงการใดท่ีไม่ได้ด าเนินการ 
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5.2.3 ผลการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงาน หน่วยงาน ตามแผน 

งบประมาณอนุมัต ิ การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

500,000 500,000 100 - - 

รวม 500,000 500,000 100 0 0 
 

ผลการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรากฏว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 500,000 บาท งบประมาณอนุมัติ 500,000 บาท  ยังไม่ได้ด าเนินการ
เบิกจ่าย 
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ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินการสรุปปัญหาจาการด าเนิน
โครงการ ดังนี้ 

 

     ข้อเสนอแนะที่จากผู้ตอบแบบประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานเทศบาลต าบลวานร
นิวาสในภาพรวม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นสมาชิกในชุมชนจ านวน 14 ชุมชน  โดยเป็นประชนมีบ้านพักอาศัย
ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส หรือเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ดังนี้ 

1. ต้องการให้แก้ไขปัญหาความยากจน 
2. ต้องการให้แกไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและฟ้ืนฟูกลุ่มผู้ติดยาเสพติดให้ใช้ชีวิตที่ไม่เป็นภัยต่อ

สังคมต่อไป  
3. การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ Facebook อีกหนึ่งช่องทาง 
4. อยากให้ตลาดส าหรับสินค้า OTOP 
5. อยากให้มีการปรับปรุง website ของเทศบาลให้ความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
 

  

1. การด าเนินโครงการต่างๆ ควรด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. การพัฒนา อยากให้เน้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จ าเป็น  
 
 

4.3.1 ผลกระทบไปสู่อนาคต  
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตควรเป็นการจัดท าแผนมีส่วนร่วมที่มีการบูรณาการทุกภาค

ส่วนและควรเป็นแผนที่มุ่งสัมฤทธิ์ผลและควรจะเป็นแผนที่มุงสัมฤทธิ์ผล กล่าวคือ  
- การจัดท าแผนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ มีการจัดท าประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
- การพิจารณากิจกรรมหรือโครงการที่น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรเป็นโครงการที่

ตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่  และเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง  
ไม่ว่าจะเป็นโรงการที่ขอรับสนับสนุนงบพัฒนาของจังหวัด  โครงการที่ขอรับสนับสนุนงบพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  และงบประมาณที่ทางเทศบาลต าบลวานรนิวาสสามรถด าเนินการได้เอง  

- การพิจารณาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ คืออยู่ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส จ าแนกได้ตามด้าน แผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 
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4.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินตามแบบประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม 

4.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

4.3 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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4.3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1) ข้อสังเกตจากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(1) การน ากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดท างบประมาณยังไม่เป็นไปที่
ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  

(2) การพิจารณาโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบและ
รายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด 

2) ข้อสังเกตจากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

    (1) การตอบแบบสอบถาม มีบางส่วนที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
    (2) การแจกแบบสอบถามยังครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 

4.3.3 ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล 
1) โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์มีจ านวนมาก                      

โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  จึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง 

2) ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย  

3)  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีข้อจ ากัดหลายประการ และมีความล่าช้า 
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รายงานการติดตามและประเมินผลระบบ e-Plan    

(www.dla.go.th) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       

พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและ      
ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงาน
มุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖2 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของ                      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan 
ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
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การติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan  
 (www.dla.go.th) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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ประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
******************************************* 

      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
      ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
     "เทศบาลน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมคุณธรรม น าการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
เตรียมคนสู่ชีวิตที่ยั่งยืน " 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
 ๑. สร้างเสริมรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. พัฒนาด้านสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
 ๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. อ านวยการบริหารราชการและขับเคลื่อนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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ง. การวางแผน 
     เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีต่อไป 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8 1,557,000.00 37 14,881,000.00 39 15,681,000.00 35 14,381,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

50 33,835,000.00 82 71,985,000.00 84 79,155,000.00 65 40,785,000.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

56 40,650,480.00 64 40,996,860.00 63 41,296,860.00 62 40,346,860.00 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 10,308,550.00 11 12,308,550.00 11 12,308,550.00 10 11,808,550.00 

การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

32 12,748,000.00 10 1,657,000.00 10 1,657,000.00 10 1,657,000.00 

รวม 155 99,099,030.00 204 141,828,410.00 207 150,098,410.00 182 108,978,410.00 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล 2564

2563

2562

2561



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2                         หน้า 127 I                                                                                                          

 

จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 21,241,930 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 90,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 14 1,659,000.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 26 14,763,130.00 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 3,836,800.00 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 13 893,000.00 

รวม 59 21,241,930.00 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

0 20000000 40000000 60000000 80000000

การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล
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การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล
โครงการ

โครงการ
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลวานรนิวาส  มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

 30,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพและสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว  
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
การประกอบอาชีพทุกกลุ่มในชุมชน 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องวิชาชีพมาก
ขึ้น 

2. การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP 

 10,000.00 ส่งเสริมการผลิตสินค้าและการจัด
จ าหน่ายสินค้า OTOP 

สร้างกลุ่มอาชีพ 

3 การพัฒนาด้าน
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคาร
ตลาดสด 

 20,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาอาคารตลาดสดท่ี
ช ารุด 

อาคารตลาดสด
ได้รับการปรับปรุง 

4. การพัฒนาด้าน
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

เงินอุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอ าเภอวานร
นิวาส โครงการส่งเสริม 
ศาสนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ของไทยวานร 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น 

การจัดกิจกรรม
และการเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ศาสนาและ
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

5. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุการศึกษา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

115,600.00 จัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ
การศึกษา 

สื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง 

6 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานของ ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาส 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

270,300.00 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานและเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส 

7. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

47,700.00 เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมอบ
เงินให้นักเรียน/ผู้ปกครองน าไปซ้ือ
เครื่องแบบนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ
จ านวน ๑๖๖ คน
(๓๐๐ บาท/คน/ปี) 

8. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน 

ค่าหนังสือเรียน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

31,800.00 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานและเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ
จ านวน ๑๖๖ คน
(๒๐๐ บาท/คน/ปี) 

10 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

68,370.00 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ
จ านวน ๑๖๖ คน
(๔๓๐ บาท/คน/ปี) 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11 การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมราง
ระบายน้ า คสล. 

 204,000.00 เพ่ือให้การระบายน้ าจากพ้ืนที่
ในชุมชนไหลสะดวก 

จ้างเหมาขุดลอกร่องระบาย
น้ า ๑ ซอยสร้างเม็กฝั่งทิศ
ตะวันตก ๒ ถนนบ ารุงเมือง 
๓ ถนนราชกิจรังสรรค์ ๔ 
ถนนเปรมปรีดา ๕ ถนน
นิวาสสถาน หรือ ถนน/ซอย 
ต่างๆ ในเขตเทศบาล 

12. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

29,240.00 เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็น
การแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯจ านวน ๑๖๖ คน
(๔๓๐ บาท/คน/ปี) 

13. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,308,400.00 ผู้สูงอายุรับเบี้ย ยังชีพตาม
ช่วงอาย ุที่กรมฯก าหนด 

ผู้สูงอายุ ทุกคนท่ีลงทะเบียน 

14. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,920,000.00 คนพิการได้รับเงิน คนละ 
๘๐๐ บาท/เดือน 

กลุ่มเป้าหมายได้รับเบ้ีย
ความพิการทุกคน 

15. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

60,000.00 ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเงินคนละ 
๕๐๐ บาท/เดือน 

ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีได้รับการ
รับรอง 

16. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

เงินอุดหนุน กิ่งกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส 
โครงการ กิ่งกาชาด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 

 10,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของ กิ่งกาชาดอ าเภอวานร
นิวาส 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตรง
ตามก าหนด 

17. การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า 

 150,000.00 เพ่ือให้เกิดความสว่างไสวใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ า ในเขตเทศบาล 

18. การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการขยายถนน/ไหล่
ทาง หรือขยายผิวจราจร
ถนน คสล. 

 234,000.00 เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย
สวยงาม และสะดวกต่อผู้ใช้
ถนนในการคมนาคม 

ขยายถนน/ทางเท้า/ไหล่ทาง 
หรือขยายถนน คสล. 
บริเวณ  
๑.ถนนบ ารุงเมือง  
๒.ถนนราชกิจรังสรรค์  
๓.ถนนซอยบ้านนายสายัณห์ 
จันทร์ศรี  
๔.ถนนโพนบก-ปลาหลาย  
๕.ถนนซอยสนามบิน ซอย 
๒,๔ และ ๖  
๖.ถนนต่างๆในเขตเทศบาล 

19. การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส (โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 - เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนให้
มีสภาพที่พร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน 

- ซ่อมแซมอาคารโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

20. การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน 
ประเพณีลอยกระทง 

 300,000.00 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  
- จัดขบวนแห่รถ นางนพมาศ  
- ประกวดกระทง  
- ประกวดนางนพมาศ หรืออื่นๆ 

21. การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน วันขึ้นปี
ใหม่ 

 20,000.00 เพื่อให้เกิดการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 

ประชาชนร่วมท าบุญ/ตักบาตร 
วันขึ้นปีใหม่ 

22. การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน
ประเพณี บุญกองข้าว 

 40,000.00 - เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย
อีสาน ให้คงอยู่ต่อไป 

จัดกิจกรรมบุญกองข้าว  
- จัดพิธีบายศรี สู่ขวัญ  
- จัดพิธีบูชาพระแม่โพสพ 

23. การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน
ประเพณี บุญมหาชาติ 

 140,000.00 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย
อีสาน ให้คงอยู่ต่อไป 

- จัดกิจกรรมประเพณีบุญ
มหาชาติ  
- จัดพิธีแห่พระเวสสันดรเข้า
เมือง  
- จัดให้มีการเทศน์เรื่องพระ
เวสสันดรชาดกหรือเทศน์
มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ 

24. การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน
ประเพณี วันสงกรานต์ 
ตุ้มโฮม 

 150,000.00 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์  
- จัดพิธีรดน้ าด าหัวและขอพร
จากผู้สูงอายุ  
- จัดขบวนแห่พระพุทธรูป,สรง
น้ าพระ  
- จัดขบวนรถนางสงกรานต์  
- จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผกูแขน
ให้แก่ลูกหลานญาติพี่น้อง  
- จัดพาแลงรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

25. การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน
ประเพณี บุญบั้งไฟ 

 75,000.00 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่พี่น้องประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

- จัดกิจกรรมประเพณี บุญบั้งไฟ  
- จัดแห่ขบวนฟ้อนร าในวันแห่
โฮมบุญ  
- จัดท าน่ังร้านส าหรับการ น าบ้ัง
ไฟขึ้นจุด 

26. การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

 20,000.00 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่พี่น้องประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

- จัดกิจกรรมประเพณี บุญบั้งไฟ  
- จัดแห่ขบวนฟ้อนร าในวันแห่
โฮมบุญ  
- จัดท าน่ังร้านส าหรับการ น าบ้ัง
ไฟขึ้นจุด 

27. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการจัดงาน วันเด็ก
แห่งชาติ 

 40,000.00 เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมและแสดงออกในทาง
ท่ีเหมาะสมตามวัย 

-เด็กเล็กจาก ศพด. ทต. วานร
นิวาส  
- นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

28. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

25,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล 

ด าเนินกิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรค ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข ท้ัง ๑๔ 
ชุมชน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

29. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการ อาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

969,200.00 เพื่อให้นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ,นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลและนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส(ราษฎร์บ ารุง) ได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

นักเรียนทุกคนใน ศพด.ทต. 
วานรนิวาส/ร.ร.อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส/ร.ร.อนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์บ ารุง) 

30. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการ อาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,318,880.00 เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กฯ,เด็กในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯและเด็กในโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาสฯได้รับ
สารอาหารครบถ้วน  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
120,000 ต่อปี  
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
320,000 ต่อปี  
- โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎร์บ ารุง)  
3,000,000 ต่อปี 

- เด็กนักเรียนทุกคนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาล  
- เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาสฯ (ราษฎร์บ ารุง) 

31. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

 90,000.00 เพื่อให้เยาวชนและประชาชน 
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา - สร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ระหว่างชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

32. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการจัดส่ง การ
ประกวด และการแข่งขัน
ต่างๆ 

 100,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหารของ อปท. และ
บุคลากรภายในหน่วยงาน รัก
การออกก าลังกาย อันเป็น
การส่งเสริมสุขภาพท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง 
- เพื่อสรรสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีภายใน
หน่วยงานและระหว่างงาน  
- เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใน
ด้านต่างๆ 

- จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องท่ีสามัคคี
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
- จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
- จัดส่งประชาชนหรือเยาวชน
เข้าประกวดแข่งขันในด้านต่างๆ 

33. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
พัฒนาสตรีเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

 240,000.00 - เพื่อฝึกอบรมสตรีในเขต
เทศบาลให้ทราบถึงบทบาท
หน้าท่ี  
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสตรีในเขตเทศบาล 

- ฝึกอบรมกลุ่มสตรีและ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน  
- จัดทัศนศึกษา ดูงาน 

34. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

 20,000.00 เพื่อฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพและความสามารถ
ของเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและ
เยาวชน  
-ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน  
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและ
เยาวชน  
- จัดกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเด็กและเยาวชน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

35. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเอาชนะยาเสพติด (๒๕ 
ตาสับปะรด) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

5,000.00 - เพื่อสนับสนุนการจัด กิจกรรม
สร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยา
เสพติดของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการชุมชน และกลุ่มองค์กร
ต่างๆในชุมชน 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
สร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อ
เอาชนะ  
ยาเสพติด ๑๔ ชุมชน 

36. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน
คณะกรรมการกลุ่มองค์กร
ต่างๆและทัศนศึกษาดูงาน 

 400,000.00 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
คณะกรรมการ กลุ่ม องค์กรต่าง 
ๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
และทัศนศึกษาดูงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ 

37. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการเยาวชนไทยหัวใจสี
ขาว (ป้องกันยาเสพติด) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

5,000.00 เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตแก่เยาวชนในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เยาวชนในเขตเทศบาล อย่าง
น้อยจ านวน ๑๐๐ คน 

38. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการ สิ่งแวดล้อม 
ภายใต้แผนปฏิบัติ
การ LA ๒๑ ระดับท้องถิ่น 
(ส่งเสริมพหุภาคีเครือข่าย
การพัฒนาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมท่ีถูก
หลักสุขาภิบาล ไม่ก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญและมลภาวะท่ีกระทบต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมผู้น าชุมชนแกนน า
กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาดของ
บ้านเมืองและอนุรักษ์ 

39. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

งานจ้างเหมาแรงงานรักษา
ความสะอาดกวาดถนน ตัด
หญ้า ไหล่ทางในเขต
เทศบาล เก็บขนขยะใน
ชุมชน และคัดแยกขยะท่ีโรง
คัดแยกขยะเทศบาล 

 2,820,800.00 เพื่อให้เทศบาลมีความสะอาด ไม่มี
ขยะตกค้าง ไม่ก่อเหตุร าคาญและ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม และได้ปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรีย์มาใช้ในงานสวนเทศบาล 

- กวาดถนน ตัดหญ้า และ
เก็บขนขยะจากชุมชนในเขต
เทศบาล ท้ัง๑๔ ชุมชน  
- คัดแยกขยะท่ีระบบก าจัด
ขยะของเทศบาล 

40. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลและผู้น าชุมชน 

 200,000.00 - เพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลและ
ผู้น าชุมชน ให้มีความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
และน าความรู้ไปปรับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

อบรมสัมมนา พนักงาน 
ลูกจ้าง พร้อมท้ังคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้น าชุมชน และ
เดินทางไป ทัศนศึกษาดูงาน 

41. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการวันเทศบาล  30,000.00 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี,การมี
ส่วนร่วมของประชาชน -บุคลากร
ของเทศบาล มีจิตส านึกรักองค์กร 
ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ที่จะ
ให้บริการประชาชนด้วยความเตม็ใจ
และเสียสละ 

จัดกิจกรรมวันเทศบาลและ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

42. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดท าประชาคมใน
เขตเทศบาลและเทศบาล
เคลื่อนท่ี 

 30,000.00 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อน ามาเป็น
แนวทางแก้ไขและวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 

จัดให้ประชาชน เสนอปัญหา
ความต้องการของชุมชน  
- จัดท าแผนชุมชน  
- จัดชี้แจงปัญหาและผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลฯ  
- จัดหน่วยบริการเคลื่อนท่ีใน
ชุมชนต่างๆ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

43. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูล
แผนท่ีภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

 100,000.00 เพื่อเป็นการรวบรวม ฐานข้อมูล
ทางด้านทะเบียนทรัพย์สินและภาษี
ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  
- เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบท่ี
แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  
- เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ
เทศบาล 

จะด าเนินการจัดท า แผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมท้ังหมดของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

44. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการ จัดงานวันรัฐพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษา/ วัน
ปิยมหาราช 

 180,000.00 - เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์  
- เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และ
พระบรม วงศานุวงศ์ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/
เทิดพระเกียรติ ในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระบรม 
วงศานุวงศ์ - จัดพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะและจุด
เทียนชัยถวายพระพร 

45. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการรับเสด็จ  30,000.00 - เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี แด่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมถวายการต้อนรับ
แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุ
วงศ์ ในการเสด็จปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจ ณ จังหวัด
สกลนคร 

46. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ 
ปรองดอง สมานฉันท์ ของ
คนในชาติ 

 10,000.00 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้อง
ประชาชนเกี่ยวกับความสามัคคี 
การรวมพลังเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน 

สร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้อง
ประชาชน 

47. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการ เลือกตั้ง  100,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อมกับการ
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่น 

เขตเทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

48. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

 30,000.00 - เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลด
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดเจ้าหน้าท่ีออกหน่วย
ให้บริการเฝ้าระวังเหตุช่วง
เทศกาล 

49. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูน
ศักยภาพ อปพร.ในงาน
ป้องกันระงับอัคคีภัยและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

 50,000.00 เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ 
และสามารถช่วยเหลือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

50. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านสาธารณภัย/
อุบัติภัย/อัคคีภัย 

 20,000.00 เพื่อป้องกัน สาธารณภัย ลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินท่ีจะ
เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชุมชน  
- ให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิด 
สาธารณภัย 

ช่วยเหลือประชาชน ในเขต
เทศบาล 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

51. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

280,000.00 เพื่ออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

52. การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการอบรมและจัดท า
แปลงสาธิตเศรษฐกิจ 

 50,000.00 เพื่ออบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
การจัดท าแปลงสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการ
จัดท าแปลงสาะิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

53. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า 

 916,000.00 เพื่อระบายน้ าในชุมชน ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเปรม
ปรีดาฝั่งตะวันออกจากคลองสร้าง
เม็กถึงถนนวานร-อากาศ 

54. การพัฒนาด้าน
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการซ่อมแซมติดตั้งตู้
ไฟส่องสว่างภายในอาคาร
ท่ีพักผู้โดยสารภายในเขต
เทศบาล 

 146,000.00 เพื่อส่องสว่างแก่ผูิิพักโดยสาร 1. ประชาชนภายในเขตและผู้
สัญจรไปมา  
2. สามารถติดตั้งป้ายโฆษณาและ
เป็นแหล่งรายได้ของเทศบาล 

55. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ในกาสน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรคติดต่อและงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม และทัศน
ศึกษาดูงาน 

 100,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้
มีความรู้และความสามารถ
ปฏิบัติในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
และศึกษาดูงานในพื้นท่ี
ประสบความส าเร็จ 

สมาชิกชมรม ผู้สูงอายุและ อสม. 

56. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการฝึกอบรมด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
และทัศนศึกษาดูงาน 

 200,000.00 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคณภาพ
ชีวิตให้ นร.รร. ผู้สูงอายุ,เพื่อ
ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ,
เพื่อให้ผู้บริหาร รร.ผู้สูงอายุ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งโดยมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ 

ฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ,ศึกษาดู
งานเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์,เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้และคุณภาพชีวิต 

57. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บริหารงานคลัง 

 100,000.00 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้มีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานให้ความรู้แก่ผู้มี
หน้าที่เสียภาษ ี

งานการเงินและบัญชี, งานจัดเก็บ
ได้, งานพัสดุ,ประชนผู้มีหน้าท่ี
ช าระภาษี 

58. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอวานรนิวาส 

 13,000.00 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
ข้อมูลสาธารณภัย 

อปท.ทุกแหน่ง ใน อ.วานรนิวาสใช้
สถานท่ีศิุนย์ฯ ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

59. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการส าหรับค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

76,840.00 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.) ดังนี้  
1. ค่าหนังสือเรียน  
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน  
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญารวม 23 โครงการ จ านวนเงิน 9,015,458 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 23 โครงการ จ านวนเงิน 9,015,458 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 0 

การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 6 595,550.00 6 595,550.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการ
แข่งขัน 

13 6,889,212.84 13 6,889,212.84 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1,470,990.00 2 1,470,990.00 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 2 59,705.00 2 59,705.00 

รวม 23 9,015,457.84 23 9,015,457.84 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

1. การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเท่ียว 

เงินอุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอ าเภอวานร
นิวาส โครงการส่งเสริม 
ศาสนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ของไทยวานร 

 10,000.00 10,000.00 วัฒนธรรมอ าเภอ
วานรนิวาส 

06/02/2562 5 

2. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน
และวัสดุการศึกษา 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

115,600.00 98,600.00 รร.อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส 

05/11/2561 5 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของ  
ร.ร.อบ.ท.วานรนิวาส 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

270,300.00 135,150.00 รร.อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส 

05/11/2561 5 

4. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ค่าหนังสือเรียน เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

31,800.00 15,900.00 รร.อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส 

05/11/2561 5 

5. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

68,370.00 34,185.00 รร.อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส 

05/11/2561 5 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

6. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,308,400.00 3,843,600.00 1/2562 01/05/2562 30 

7. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,920,000.00 1,142,400.00 1/2562 01/05/2562 30 

8. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

60,000.00 32,000.00 1/2562 01/05/2562 30 

9. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

เงินอุดหนุน กิ่งกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส 
โครงการ กิ่งกาชาด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 

 10,000.00 10,000.00 1/2562 01/05/2562 30 

10. การพัฒนาด้าน
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน 
ประเพณีลอยกระทง 

 300,000.00 83,700.00 นายพรศักดิ์ ทายะ 09/11/2561 5 

20,000.00 7/2562 15/11/2561 7 

11,450.00 15/2562 15/11/2561 7 

800.00 16/2561 15/11/2561 7 

120,000.00 10-17/2562 15/11/2561 7 

28,500.00 9/2562 15/11/2561 7 

10,000.00 8/2562 15/11/2561 7 

13,500.00 18/2562 15/11/2561 7 

9,300.00 17/2562 15/11/2561 7 

11. การพัฒนาด้าน
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน วันขึ้น
ปีใหม่ 

 20,000.00 15,000.00 46/2562 27/12/2561 7 

2,700.00 31/2562 27/12/2561 7 

2,300.00 32/2562 27/12/2561 7 

12. การพัฒนาด้าน
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน
ประเพณี บุญกองข้าว 

 40,000.00 40,000.00 1/2562 08/02/2562 5 

13. การพัฒนาด้าน
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน
ประเพณี บุญมหาชาติ 

 140,000.00 85,300.00 1/2562 04/04/2562 7 
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14. การพัฒนาด้าน
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน
ประเพณี วันสงกรานต์ 
ตุ้มโฮม 

 150,000.00 143,000.00 1/2562 07/05/2562 7 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

15. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการจัดงาน วัน
เด็กแห่งชาติ 

 40,000.00 40,000.00 1/2562 09/01/2562 7 

16. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการ อาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

969,200.00 468,800.00 1/2562 01/05/2562 30 

17. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการ อาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,318,880.00 768,577.84 1/2562 01/05/2562 30 

18. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการจัดส่ง การ
ประกวด และการ
แข่งขันต่างๆ 

 100,000.00 100,000.00 1/2562 16/01/2562 7 

19. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนปฏิบัติ
การ LA ๒๑ ระดับ
ท้องถิ่น (ส่งเสริมพหุ
ภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 48,310.00 1/2562 01/05/2562 30 

20. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

งานจ้างเหมาแรงงาน
รักษาความสะอาด
กวาดถนน ตัดหญ้า 
ไหล่ทางในเขต
เทศบาล เก็บขนขยะ
ในชุมชน และคัดแยก
ขยะท่ีโรงคัดแยกขยะ
เทศบาล 

 2,820,800.00 1,422,680.00 1/2562 01/05/2562 30 

21. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการ จัดงานวัน
รัฐพิธี เฉลิมพระ
ชนมพรรษา/ วันปิย
มหาราช 

 180,000.00 51,365.00 1/2562 01/05/2562 30 

22. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

 30,000.00 8,340.00 1/2562 01/05/2562 30 
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23. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

โครงการฝึกอบรม
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

 200,000.00 200,000.00 1/2562 01/05/2562 30 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวาวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินงาน 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10.0 1.66 3.0 0.09 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.การพัฒนาด้าน
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

82.0 71.98 14.0 1.66 6.0 0.60 6.0 0.60 6.0 0.60 

3.การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

64.0 41.00 26.0 14.76 13.0 6.89 13.0 6.89 13.0 6.89 

4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

11.0 12.31 3.0 3.84 2.0 1.47 2.0 1.47 2.0 1.47 

5.การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ี
ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

37.0 14.88 13.0 0.89 2.0 0.06 2.0 0.06 2.0 0.06 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอนเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอนเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ

เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลวานรนิวาสทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม  2562 

0 20 40 60 80 100

การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ…

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00

การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการท่องเทีย่ว

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการแข่งขนั

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด
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ภาคผนวก 



แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม 
ค าอธิบาย : แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสในภำพรวม ก ำหนดใหเ้ก็บข้อมูล

ปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมำณ  
ค าชี้แจง : กรุณำท ำเครื่องหมำย  ลงช่องที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ   (   ) 1. ชำย   (   ) 2. หญิง 

2. อายุ   (   ) 1. ต่ ำกว่ำ 20 ป ี  (   ) 2. 21-40 ป ี  
   (   ) 3. 41-60 ปี         (   ) 4. 60 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา  (   ) 1. ประถมศึกษำหรืออ่ำนออกเขียนได้  (   ) 2. มัธยม/ปวช./เทียบเท่ำ 
   (   ) 3. อนุปริญญำ/ปวส./เทียบเท่ำ   (   ) 4. ปริญญำตร ี
   (   ) 5. สูงกว่ำปรญิญำตร ี   (   ) 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ................ 

4. อาชีพหลัก  (   ) 1. รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ   (   )  2. พนักงำนเอกชน 
   (   ) 3. ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว  (   )  4. รับจ้ำง  
                       (   ) 5. นักเรียน/นักศึกษำ  (   )  6. เกษตรกร                      
   (   ) 7. อื่นๆ  (โปรดระบุ)..................................  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก (3) พอใจ (2) ไม่พอใจ (1) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
1. กำรส่งเสริมอำชีพและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน     
2. กำรส่งเสริมกำรเกษตรตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สังคม ชุมชน  และกำรท่องเที่ยว 
3. กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน และควำมตอบสนองควำมตองกำรของประชำชน     
4. กำรได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน    
5. กำรส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสำน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น     
6. กำรส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทำงศำสนำ    
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
7. กำรส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและกิจกรรมรื่นเริง ต่ำงๆ    
8. กำรช่วยเหลือผู้ยำกไร้ ผู้ด้วยโอกำส และกำรจัดสวัสดิกำรสังคม     
9. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชน    
10. กำรพัฒนำคณุภำพชีวิตผู้สูงอำย ุและกำรเตรียมควำมพร้อมสูส่ังคมผูสู้งอำยุอยำ่งยั่งยืน     
11.กำรให้กำรสนับสนุนและพัฒนำกลุ่ม องค์กร ผู้น ำชุมชน อย่ำงต่อเนื่อง    
12. กำรป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด    
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 กำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
13. กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย     
14. กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
15. กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีควำมสวยงำม เป็นระเบียบเรียบร้อย     

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5  กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
16. กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรเสนอปัญหำ ควำมต้องกำร และ
แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

   

17. กำรให้มีจัดช่องทำงส ำหรับกำรรับฟังปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชน    
18. กำรให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงำน     
19. กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส    
20. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของสถำนที่ให้บริกำร (ควำมเพียงพอของโต๊ะ เก้ำอี้ สถำนที่
จอดรถ ห้องสุขำ ฯลฯ)  

   

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ...................................................................................................................................................................... 

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

ชุดที่..................... 







  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม และผลงานส าคัญของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ถนนนิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ารูปตัวยู ถนนสุขราษฎร์ ด้านทิศตะวันตก 

โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝั่งทิศตะวันออก 



 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง ติดตั งตู้ไฟฟ้าอาคารที่พักผู้โดยสาร 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนเกษมศรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 

โครงการจัดงานวันสงกรานต์,ตุ้มโฮม 



  

โครงการจัดงานวันขึ นปีใหม่ 

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานประเพณีบุญกองข้าว 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

โครงการประเพณีแห่เทียน 



 

  

 

 

 

 

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั งไฟ 

โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมของเด็กและเยาวชนเทศบาลตา้บลวานรนิวาส 



 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบาลต้าบลวานรนิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลวานรนวิาส ,อสม. 

โครงการวันท้องถิ่นไทย  

เทศบาลต้าบลวานรนิวาส ร่วมกับ
โรงพยาบาลวานรนวิาส ,อสม. 



 

 

  

โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรยีนโรงเรยีนผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 



 

 

  

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่น 

    

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า  

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

โครงการวันไหว้ครู  

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนนุจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 



 

 

 

 

 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพงานบรหิารงานคลัง 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต ์

โครงการท้าประชาคมในเขตเทศบาลและเทศบาลเคลื่อนที่ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม ่



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพ อปพร. ในงานป้องกัน และระงับอัคคีภัย และทัศนศึกษาดูงาน 

โครงการวันเทศบาล 



 

 

 

 

 

พระราชพิธีบรมราชาภเิษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  

 

งานรัฐพิธ ี

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
วันปิยมหาราช ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ราชินี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 



 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา  

กิจกรรมจติอาสาท าความสะอาดหนองสระพุงหม ู

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พทุธศกัราช 2562 และวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

รัชกาลที่ 10 

กิจกรรมจติอาสาขุดลอกคลองทางควาย 

กิจกรรมจติอาสา “โครงการวดั ประชา รัฐ สร้างสุข” 



  

การประเมินเพ่ือคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ้าปี ๒๕๖2 

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 



 

 

 

  

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนป ี2562 

รางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ดีเด่น ประจ้าปี พ.ศ.2562 

 

โล่เชิดชูเกียรติ เป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทเมืองน่าอยู่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเกียรติคุณ "ฑูตอารยสถาปัตย์กิตติมศักดิ์ (Friendly Design Ambassadors) 

 

ใบประกาศเกียติคุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ในรอบการประเมินของสถาบัน 
การศึกษา ในการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 



 

เฝ้าระวังน ้าท่วม พ.ศ.2562 

 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายปกครอง   ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลวานรนวิาส  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 4279 - 1137
www.wanonniwat.go.th 


