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งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน



ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                     
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา               
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตอ้ง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสบิหา้วันนบั
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และด าเนินการประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า
งบประมาณ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นให้นายกเทศมนตรีและประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์          
อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสในอนาคต  สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ                       
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งสามารถในการแก้ไขปัญหาประชาชนในท้องถ่ินได้ตรงตามความ
ต้องการ    

 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
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บทสรุปผู้บริหำรท้องถ่ิน 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสบิ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถ่ินเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งช้ีว่าแผนพัฒนาท้องถ่ินสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพื่อจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้     
 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส    
 ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะ
สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้
จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
 ๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้
เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 
 ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
 ๔.ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อม
ด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของ
ท้องถ่ินเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
 ๕.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้มากขึ้น ทั้ง
ก่อนการด าเนินโครงการระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลเทศบาลต าบล
วานรนิวาส รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากขึ้น  



 ๖.ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อ
สามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
         ๗.ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
วิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
        ๘.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง  
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                     หน้า 1 I                               

 
การบทน า 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่ งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่อง เที่ ยว   ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ทั้งนี้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕62 มาตรา 50 วรรคสอง                  
“การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท า
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด”  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่
มีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้   

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและสามารถก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพฒันาใน
ปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน                         
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 
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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 พัฒนาท้องถ่ิน
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ
เทศบาลต าบลวารนิวาส จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา เทศบาลต าบล
วานรนิวาสหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
บุคลากรของเทศบาลต าบลวานรนิวาส สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนต้ังรับให้มั่น
เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลต าบลวานรนิวาสให้เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองทุกกอง  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง 
ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้ 

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

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดอืน
ธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของ เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส ดังนี ้
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : 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 าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสต่อผู้บริหารเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลวานรนิวาส  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส อ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้
ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
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  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลอง
ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
หรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลวานร
นิวาส  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
เทศบาลต าบลวานรนิวาส เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
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วานรนิวาสและจังหวัดสกลนครด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของ เทศบาลต 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 การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดั บใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต 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 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
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การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน 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 รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  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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การตดิตามและประเมินผล  
 การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลวานรนิวาส                  

เป็นการติดตามผลของการด าเนินงานตามโครงการก าหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณจากการโอนเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม และการเบิกจ่ายจริงตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) น ามาสรุปในภาพรวมเป็นสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                         
ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี                  
(พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้  

 
 

1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์
จังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

 1.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับมหภาค 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้เทศบาล
ต าบลวานรนิวาสด าเนินการในเรื่องพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม 
พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร และจังหวัดสกลนครได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นแหล่งเกษตร
ปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว”  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสสอดคล้องเช่ือมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลวานร
นิวาสที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2) ความสอดคล้องและเช่ือมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว             
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลวานรนิวาส
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ
ลงทุน และจังหวัดสกลนครได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน”                 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลวานร
นิวาสที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  

ส่วนท่ี 2 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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3) ความสอดคล้องและเช่ือมโยงในเชิงมติทางสังคมและการศึกษา มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน                      
ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลวานรนิวาสพัฒนาศักยภาพมนุษย์ข้ันพื้นฐาน โดยเน้นเรื่องของการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
และจังหวัดสกลนครได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลวานร
นิวาสที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

4) ความสอดคล้องและเช่ือมโยงในเชิงมติทางด้านสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ธรรมอยู่เสมอเพื่อให้เกิความสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่ งยืน                  
และจังหวัดสกลนครได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์             
ที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลวานร
นิวาสที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

5) ความสอดคล้องและเช่ือมโยงในเชิงมติทางด้านการบริหารจัดการ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพและ       
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ  โดยเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินงานอยู่ภายใต้ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
และจังหวัดสกลนครได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้ทุกองค์กรเป็นด าเนินงานให้ป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล                   
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และเทศบาลต าบลวานร
นิวาสได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์
เทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
1) วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถ่ินในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงการ
มุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถ่ินในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี ้

 
 
 

2) พันธกิจ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ความมุ่งหวัง เพื่อช้ีน าการด าเนินงาน ขอบข่ายงานภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยก าหนดไว้ ดังนี้  
(1) สร้างเสริมรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) พัฒนาด้านสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยความเสมอภาค

และเป็นธรรม 
(4) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) อ านวยการบริหารราชการและขับเคลื่อนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

3) ยุทธศาสตร์ 
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสจากการวิเคราะห์

สภาพปัญหาเพื่อหาสาเหตุ และก าหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านผังเมือง 
ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโยโลยี และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การก าหนดยุทธศาสตร์ต้อง
สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ดังนั้น เทศบาล
ต าบลวานรนิวาสจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเที่ยว 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลยั่งยืน  
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

4) แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องจ าแนกแผนงานตามรูปแบบและ

การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจายประจ าปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กรมส่งสรมิการปกครอง
ท้องถ่ินก าหนดภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และยังต้องแบ่งออกเป็นต่าง ๆ                
อีกด้วย ดังนี้  

 
 

เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสูส่ังคมคุณธรรม  น าการศึกษาก้าวไกล  
ใส่ใจสิง่แวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน เตรียมคนสู่ชีวิตที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1.2 ด้านเศรษฐกิจ  
1.2.1 แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเท่ียว 
2.1 ด้านบริหารงานทั่วไป 

2.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
2.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

2.2.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม  
2.3 ด้านเศรษฐกิจ  

2.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
3.1 ด้านบริหารงานทั่วไป 

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

3.2.1 แผนงานการศึกษา 
3.2.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.2.3 แผนงานสร้างความ  เข้มแข็งของชุมชน 
3.2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

3.3 ด้านการด าเนินงานอื่นๆ  
3.3.1 แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

4.1.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

4.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1 ด้านบริหารทั่วไป 

5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

5.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5.3 ด้านเศรษฐกิจ 
5.3.1 แผนงานการพาณิชย์ 

5) เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนจริงและจะ

ด าเนินจริงในท้องถ่ิน ความชัดเจนของเป้าหมาย จ าเพาะเจาะจง โดยการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการพัฒนาท้องถ่ิ น             
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โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาเพื่อกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ินไปพร้อม ๆ              
กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงก าหนดเป้าประสงค์ ไว้ดังนี้  

(1) การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
(3) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

6) ตัวชี้วัด 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดตัวบ่งช้ีความสามารถของหน่วยงานว่าปฏิบัติงาน

บรรลุเป้าประสงค์วางไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด เป็นการอธิบายตัวช้ีวัดได้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัมนาท้องถ่ินที่ด าเนินการจริง ซึ่งก าหนดตัวช้ีวัดในภาพรวมไว้ดังนี ้

(1) การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 
- การพัฒนาอาชีพและการแข่งขัน 
- การพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม/องค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
- ประชาชนรู้จักหลักในการท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง  
- ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ  
- อาหารสะอาด ปลอดภัย  

(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
- คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 
- ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน 
- สถานศึกษามีความพร้อมทางบุคลากร นักเรียน ประชาชน ได้รับการพัฒนา

เพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ  
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนยากจน และผู้ด้อยโอกาสทุกคน  
- เด็กนักเรียนในโรงเรียน ผู้มีความเสี่ยงหรือแนวโน้มยุ่งเกียวกับยาเสพติด และ

ประชาชนทั่วไป 
(3) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

- พัฒนาการบริหารขององค์กร  
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการสัญจร 

7) ค่าเป้าหมาย 
การก าหนดค่าเป้าหมายของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่มีกรอบระยะเววลาในการ

ด าเนินการเท่าไหร่ กี่ครั้ง หรือร้อยละ หรือมีความกว้าง ยาว กลุ่มองค์กรต่างๆ เป็นต้น ที่เกิดข้ึนจริงและ           
จะด าเนินการจริงในท้องถ่ินภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

8) กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทั ศน์เพื่อส าเร็จ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันด้านการเกษตร โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง   
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเท่ียว 
1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
2) การสาธารณูปโภคสาธารณูปการพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
2) พัฒนาและส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
4) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
2) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3) การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
4) มี ก า ร จั ด ร ะบบการ ศึกษาอย่ า ง ทั่ ว ถึ ง แล ะ ได้ คุณภาพตามม าตร ฐ านที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
5) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และระหว่างชุมชนกับเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลยั่งยืน  
1) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  

ที่ดินกรรมสิทธ์ิ และสิทธิครอบครองของประชาชน 
2) การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
1) การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมพร้อมที่จะให้บริการประชาชน

อย่างเต็มก าลังความสามารถและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือ

ประชาชนในชุมชนได้ทันท่วงที 
9) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

เทศบาลต าบลวานรนรนิวาส ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ว่า “การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนครเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน” และ “การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารในการให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่” เป็นแสดง
ความมุ่ งมั่ น  ตั้ งมั่ น  ในการพัฒนาท้ อง ถ่ินที่ เ ล็ ง เห็นให้ เ กิดกา รพัฒนาให้ วัต ถุประสง ค์ที่ ก าหนดไว้                                
ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  

10) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลต าบลวานรนิวาสทั้งหมด              

ผลแห่งความส าเร็จ คือ การด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ก าหนด
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จ าแนกโครงการตามแผนงาน โดยมีสอดคล้องกับสิ่งที่ก าหนดไว้จนเกิด
สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ การด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ด าเนินการภายในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสทั้ง 5 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล  
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1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
1.2.1 การติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดโครงการจ านวน 4 โครงการ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
แผนงานการเกษตร และพบว่าด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 1 
โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการแข่งขันด้านการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ                  
สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดว่า การพัฒนาอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นตามเป้าประสงค์การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา ตามตัวช้ีวัด
ที่ว่าการพัฒนาอาชีพและการแข่งขันและประชาชนรู้จักหลักในการท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
แท้จริง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการ
ท่องเท่ียว โดยก าหนดโครงการจ านวน 59 โครงการ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานการศึกษา และพบว่าด้านสังคม แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ มีจ านวน 5 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ สอดคล้องกับ                   
ค่าเป้าหมายในการสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินและส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
ตามตัวช้ีวัดที่ว่า ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด คือ ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน และยังพบว่า ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีจ านวน 11 โครงการ 
ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน 
รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน และการสาธารณูปโภคสาธารณูปการพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตรในการขับเคลื่อน
การด าเนินโครงการ สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา 
อาคารและบ้านพัก และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและได้รับบริการด้วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด คือ คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยก าหนดโครงการ
จ านวน  71 โครงการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานงบกลาง และพบว่า ด้านบริหารงาน
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 โครงการ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย
ที่ว่า ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่  และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด คือ 
คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม ในด้านบริการสังคมและชุมชน พบว่า มีด าเนินงานทั้งสิ้น 
4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการศึกษา มีโครงการ 11 โครงการ ที่ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามมาตรฐานตาม
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยมีการก าหนดเป้าประสงค์ไว้ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและได้รับบริการ
ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด คือ สถานศึกษามีความพร้อมทางบุคลากร นักเรียน 
ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง  ๆ เด็กนักเรียนในโรงเรียน ผู้มีความเสี่ยงหรือแนวโน้มยุ่ง
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เกี่ยวกับยาเสพติด และประชาชนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข มีโครงการ 2 โครงการ ที่ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธ์ิ
ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันรักษาและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยประชาชนเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า ส่งเสริมสุขภาพ                   
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึนและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด คือ คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความ
เสมอภาคและเป็นธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ 1 โครงการ ที่ได้ด าเนินการจนเกิด
สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และระหว่างชุมชนกับเทศบาล  ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า 
ประชาชน กลุ่ม องค์กร มีความเข้มแข็ง สามารถตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ได้ โดยมีรูปแบบ
คณะกรรมการและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน และได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด คือ ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และด้านการด าเนินงานอื่น ๆ แผนงาน                
งบกลาง มีจ านวนโครงการ 3 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย
ที่ว่า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างความเสมอภาคและเป็นธรรม 
และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและ
เป็นธรรม ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนยากจน และผู้ด้อยโอกาสทุกคน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน                
โดยก าหนดโครงการจ านวน 18 โครงการ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ
แผนงานเคหะและชุมชน และพบว่าด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข จ านวนโครงการ 4 โครงการ 
ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตนให้น่าอยู่และยั่งยืน และส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะใน
ชุมชนและครัวเรือนอย่างถูกต้องและครบวงจรในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย
ที่ว่า การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร  และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
คือ คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
จ านวนโครงการ 1 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดินกรรมสิทธ์ิ และสิทธิครอบครองของ
ประชาชนในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดินกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองของประชาชน และเป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด คือ ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยก าหนด
โครงการจ านวน 33 โครงการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และแผนงานพาณิชย์  พบว่า ด้านบริหารงานทั่วไป มีด าเนินงานทั้งสิ้น 2 แผนงาน ได้แก่
แผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการ 3 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้                         
โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมพร้อมที่จะให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง
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ความสามารถและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า ประชาชนมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดเมื่อมารับขอบริการและองค์กรและบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะให้บริการ
ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด คือ พัฒนาการบริหารขององค์กรและ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ และแผนงานรักษาความสงบภายใน มีโครงการ 2 โครงการ      
ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ 
ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้ทันท่วงที  และประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ มีความรู้ความสามารถพร้อมในการ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง   
ปกติสุข และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตามตัวช้ีวัดที่
ก าหนด คือ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการสัญจร 
และยังพบว่า ในด้านเศรษฐกิจ แผนงานพาณิชย์ มีโครงการ 1 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้ทันท่วงที  ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า ประชาชนมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดเมื่อมารับขอบริการ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก               
ธรรมาภิบาล ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด คือ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ  
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1.2.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น           

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ                        

พ.ศ. 2563  (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ด าเนินการจรงิ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3 350,000 3 155,000 1 100,000 

แผนงานการเกษตร 1 15,735 1 15,735 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9 945,000 9 800,000 5 446,600 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 49 60,104,276 11 4,437,600 11 4,428,700 
แผนงานการศึกษา 1 200,000 - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 
แผนงานการศึกษา  19 11,910,140 1 11,278,232 11 10,586,951 
แผนงานสาธารณสุข  24 1,873,000 3 405,000 2 111,065 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 3,212,060 8 740,000 1 37,000 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 290,000 2 190,000 - - 

แผนงานงบกลาง 3 8,304,000 3 8,304,000 3 7,588,600 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
แผนงานสาธารณสุข 11 9,803,000 6 3,344,800 4 3,133,480 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 920,000 1 100,000 - - 
แผนงานเคหะและชุมชน 3 2,258,000 1 1,310,400 1 1,278,760 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  8 1,600,000 7 1,248,000 2 317,960 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  21 7,163,000 5 163,000 2 25,980 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2 100,000 1 30,000 - - 
แผนงานพาณิชย์         2 5,698,880 1 698,880 1 684,600 

รวม 185 114,757,091 75 33,230,647 45 28,759,696 
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1.2.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2563  (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ไดด้ าเนินการเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ด าเนินการจริง                        
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน  เหตุผลที่ไม่ไดด้ าเนนิการจริง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 55,500 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

แผนงานการเกษตร 1 15,735 ส านักงานการเกษตรอ าเภอวานรนิวาสไม่ได้ขอรับ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 250,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

แผนงานการศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานสาธารณสุข  1 280,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 190,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 70,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
แผนงานสาธารณสุข 2 80,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100,000 โอนลดเพื่อใช้ในการบริหารงาน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  6 930,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 และบางโครงการไม่มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินโครงการ  

แผนงานรักษาความสงบภายใน  3 120,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1 30,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

รวม 30 2,121,235  
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1.2.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ                   

พ.ศ. 2563 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไดด้ าเนินการจริง 

ที่ แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

100,000 ผู้เข้าร่วมอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความรู้มากกว่าร้อย
ละ 60 

ผู้เข้าร่วมอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความรู้ร้อยละ 60 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
2 โครงการจัดงานประเพณี

บุญกองข้าว 
- จัดกิจกรรมบุญ 
กองข้าว 
- จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
- จัดพิธีบูชาพระแม่โพสพ 

40,000 ประชาชนได้สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และเกิดความ
รักความสามัคคี 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเกิดความรัก
ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

3 โครงการจัดงานประเพณี
บุญมหาชาติ 

- จัดกิจกรรมประเพณีบุญ
มหาชาติ 
- จัดพิธีแห่พระเวสสันดรเข้า
เมือง 
- จัดให้มีการเทศน์ เรื่อง  
พระเวสสันดรชาดกหรือเทศ
มหาชาติ 13 กัณฑ์ 

50,000 ประชาชนในชุมชนได้
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 
บุญมหาชาติ 
ให้อยู่สืบไป 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม เกิดความรัก 
ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

4 โครงการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
- จัดขบวนแห่รถ 
นางนพมาศ 
- ประกวดกระทง 
- ประกวด 
นางนพมาศหรืออ่ืนๆ 

296,600 
 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
เกิดความรัก ความ
สามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม เกิดความรัก 
ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

5 โครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

- ถวายเทียนพรรษาตามวัดตา่งๆ
จ านวน ๘ วัด ได้แก่  
๑.วัดเสบุญเรือง, 
๒.วัดสระเกษ   
๓.วัดไตรภูมิ 
๔.วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม    
๕.วัดธรรมนิเวศวนาราม    
๖.วัดโนนวิเวกศรีเมือง  
๗.วัดป่าติ้ว (ดงเล็บเงือก) 
8. วัดหนองกรุงศรีกุลวงศ ์

50,000 ประชาชนได้ร่วมกัน
ถวายเทียนพรรษาอัน
เป็นการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ พร้อมทั้ง
เกิดความสามัคคีและ
เพื่อสืบสานประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเกิดความรัก
ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

6 โครงการวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้เกิดการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

20,000 ประชาชนทั้ง ๑๔ 
ชุมชนเกิดความ
สามัคคีและสืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม เกิดความรัก 
ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 
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ท่ี แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
7 โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็ก

ทางเดินเข้าโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

โดมหลังคาเหล็ก ทางเดินเข้า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส บนที่ดินราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน สน. 890 
ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
60.60 เมตร พร้อมป้าย
โครงการชั่วคราว 1 ป้าย  
ป้ายถาวร 1 ป้าย 

253,800 ความสะดวกและมี
บรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนการ
สอน 
- กันแดดกันฝน 

นักเรียนผู้ปกครอง
และผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องได้รับความ
สะดวก 

8 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
วานรนิวาส 

รั้ว คสล. ที่โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส บนที่ดิน
ราชพัสดุ แปลงหมายเลข
ทะเบียน สน.890 รั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.00 เมตร ความ
ยาว 59 เมตร พร้อมป้าย
โครงการชั่วคราว 1 ป้าย 

205,900 มีรั้ว คสล.ที่ได้
มาตรฐานและ 
ปลอดภัย 

รั้ว คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

9 โครงการก่อสร้างขยายถนนสนามบิน  
ซอย 6 (หลังห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ) 

ขยายถนนสนามบิน ซอย 6 
(หลังห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ) ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 1.25-3.73 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า 
186.00 เมตร พื้นที่ คลส. 
ไม่น้อยกว่า 930.00 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว  
1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย 

495,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนราชกิจ
รังสรรค์ฝั่งทิศตะวันตกของถนน
ทางหลวงหมายเลข 222 

ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
คสล. ถนนราชกิจรังสรรค์ฝั่ง
ทิศตะวันตกของถนนทาง
หลวงหมายเลข 222  ขนาด
ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
จ านวน 153 ท่อน บ่อพัก 
คสล.พร้อมฝาปิด จ านวน 17 
บ่อ ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 169.00 เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย 
และป้ายถาวร 1 ป้าย 

496,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
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ท่ี แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
11 โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง

ระบบบาดาล 
ประปาหอถังสูงระบบบาดาล 
บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส หอถังสูง
ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ถัง) ตามแบบแผน
ส านักทรัพยากรน้ าภาค 10 
แบบแปลเลขที่ 3412010 
พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว  
1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย 

453,800 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

12 โครงการก่อสร้างป้ายโครงการ  
1 อ าเภอ  1 ถนนเฉลิม 
พระเกียรต ิ

ป้ายโครงการ “1 อ าเภอ  
1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”  
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ขนาดป้าย 
กว้าง 0.50 เมตร สูง 4.30 
เมตร ยาว 6.00 เมตร 

300,000 ประชาชนรู้จัก
ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

มีป้ายบอกสถานที่
ถนนเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จ านวน 
1 ป้าย 

13 โครงการก่อสร้างป้ายโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ   
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

ป้ายโครงการสวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการ
เฉลิม พระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ขนาดป้าย 
กว้าง 1.70 เมตร ยาว 5.00 
เมตร สูง 3.30 เมตร 

233,000 ประชาชนได้รู้ที่ตั้ง
ของสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาส 
มหามงคล 
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

มีป้ายบอกสถานที่ตั้ง
สวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาส มหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกได้
มาตรฐานตามแบบที่
กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองก าหนด 
จ านวน 1 ป้าย 

14 โครงการสวนสาธารณะเฉลิม 
พระเกียรต ิเน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาส มหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

500,000 - ประชาชนมี
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
เป็นที่ออกก าลัง
กายที่พักผ่อน
หย่อนใจ  
 - มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

มีสวนเฉลิม 
พระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก บริเวณ 
สวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส  
 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เกษมศรี ซอยเข้าศูนย์การเรียนรู้  

ถนน คสล. ถนนเกษมศรี ซอยเข้า
ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบลวานร
นิวาส ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 155.00 เมตร พ้ืนที่ คลส.ไม่
น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการชั่วคาว 1 ป้าย ป้าย
เหล็กถาวร 1 ป้าย 

497,000 การระบายน้ า 
ออกได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง 

ระบายน้ าจากชุมชน
ได้สะดวก น้ าไม่ท่วม
ขัง 
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ท่ี แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 

ถนนนิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ของถนนทาง
หลวงหมายเลข 2307 ด้านทิศตะวันตก 

ท่อระบายน้ าถนนนิราศทุกข์ ฝั่ง
ทิศใต้ของถนนทางหลวง
หมายเลข 2307  ฝั่งทิศ
ตะวันตก บ่อพัก คสล. 9 บ่อ 
พร้อมฝาปิดเหล็ก จ านวน 18 
ฝา ท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 
3 เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 
1.00 เมตร จ านวน 77 ท่อน 
ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 
89 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 
ป้าย 

499,000 ระบายน้ าฝน/น้ าเสีย
จากชุมชนให้ไหลได้
สะดวก 

ท่อระบายน้ าไม่อุด
ตัน น้ าไม่ท่วมขัง 

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ถนน
นิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ของถนนทางหลวง
หมายเลข 2307 ด้านทิศตะวันออก 

ท่อระบายน้ าถนนนิราศทุกข์ ฝั่ง
ทิศใต้ของถนนทางหลวง
หมายเลข ๒๓๐๗ ฝั่งทิศ
ตะวันออก บ่อพัก คสล. 9 บ่อ 
พร้อมฝาปิดเหล็ก จ านวน  
18 ฝา ท่อระบายน้ า คสล.มอก.
ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 
1.00 เมตร จ านวน 77 ท่อน 
ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 
89 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร  
1 ป้าย 

499,000 ระบายน้ าฝน/น้ าเสีย
จากชุมชนให้ไหลได้
สะดวก 

ท่อระบายน้ าไม่อุด
ตัน น้ าไม่ท่วมขัง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
18 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอวานรนิวาส 

โครงการกาชาดบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส 

10,000 ก่ิงกาชาดอ าเภอวานร
นิวาส สามารถจัด
กิจกรรมช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุกข์ 

ประชาชนที่
ประสบความ
เดือดร้อนได้รับ
ความช่วยเหลือ 
เพื่อบรรเทาทุกข์ 

 แผนงานการศึกษา  
19 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ท าความสะอาดอาคาร ศพอส.ทต. 
วานรนิวาส 

จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลท า
ความสะอาด ศพอส.ทต.
วานรนิวาสและโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จ านวน 1 คน 

82,320 ศพอส.ทต.วานร
นิวาสและโรงเรียน
ผู้สูงอายุสะอาด
เรียบร้อย พร้อม
ให้บริการ 

ผู้ดูแลความ
สะอาด 
ศพอส.ทต.วานร
นิวาสและ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
จ านวน 1 คน 

20 โครงการจ้างเหมาแรงงาน บุคคล 
ภายนอกรักษาความสะอาด ตัดแต่ง 
ต้นไม้ ตัดหญ้า ดูแลสวน ศูนย์การ
เรียนรู ้ทต.วานรนิวาส 

จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล
ศูนย์การเรียนรู ้ทต.วานร
นิวาส จ านวน ๑  คน 

85,120 ศูนย์การเรียนรู้มี
ผู้ดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

คนสวนดูแลศูนย์
การเรียนรู้ ทต.
วานรนิวาส  
จ านวน ๑  คน 
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
21 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของท้องถิ่น (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส) 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
วานรนิวาส 

207,800 สามารถจัด
การศึกษาครบใน 
ทุกด้าน 

สามารถจัดการ 
ศึกษาได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

22 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

ค่าสื่อการเรียนการสอนและ
วัสดุการศึกษาใน ศพด.ทต.
วานรนิวาส 

71,400 นักเรียนทุกคนมี
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงต่อ  

นักเรียนของ 
ศพด.ทต.วานร
นิวาส รับการ
สนับสนุนทุกคน  

23 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

ด าเนินการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
จ านวน ๑๖๖ คน  

379,375 เป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาสทุกคน
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายขั้น
พื้นฐาน  

24 โครงการอาหารกลางวัน     
 1) ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส   

นักเรียนทุกคนใน  
ศพด.ทต.วานรนิวาส 
 

175,800 นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
สารอาหารครบถ้วน
และเจริญเติบโต 
สมวัย 

- นักเรียนเจริญ 
เติบโตสมวัย
และผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน 
อาหารกลางวัน 

 2)  อาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส   

เด็กนักเรียนทุกใน  
ร.ร.อบ.ท.วานรนิวาส  

551,000 นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
สารอาหารครบถ้วน
และเจริญเติบโต 
สมวัย 

- นักเรียนเจริญ 
เติบโตสมวัย
และผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน 
อาหารกลางวัน 

25 โครงการอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

นักเรียนทุกคนใน 
ศพด.ทต.วานรนิวาส 

46,330 ได้สนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
แบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง และเกิด
ความเท่าเทียมใน
การจัดการศึกษา 

นักเรียน 
ศพด.ทต.วานร
นิวาส ได้รับการ
สนับสนุนทุกคน 
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 แผนงานการศึกษา  
26 ค่าอาหารเสริม (นม)     

 1. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร 

เด็กนักเรียนทุกคนใน 
ร.ร.อบ.ท.วานรนิวาส 

298,815 นักเรียนทุกคนได้รับ
สารอาหารครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

นักเรียนทุกคนใน 
ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส   
ได้ดื่มนม 

 2. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

เด็กนักเรียนทุกคนใน 
ศพด.ทต.วานรนิวาส 

90,865 นักเรียนทุกคนได้รับ
สารอาหารครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

นักเรียนทุกคนได้
ใน ศพด.ทต.วานร
นิวาสดื่มนม 

 3. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 

เด็กนักเรียนทุกคนใน 
ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 

2,891,796 นักเรียนทุกคนได้รับ
สารอาหารครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

นักเรียนทุกคนใน 
ร.ร.อนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์
บ ารุง)  
ได้ดื่มนม 

27 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์บ ารุง) 

เด็กนักเรียนทุกคนใน  
ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส  
(ราษฎร์บ ารุง) 

5,550,780 นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
สารอาหารครบถ้วน
และเจริญเติบโต 
สมวัย 

- นักเรียนเจริญ 
เติบโตสมวัย
และผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน 
อาหารกลางวัน 

28 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ  
ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส 

150,000 มีอาคารที่พร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 

สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
และมีความ
ปลอดภัยในการใช้
อาคารเรียนและ
อาคาร
ประกอบการ 

29 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา (เรียนฟรี 5 ปี) ใน
ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1  
จ านวน 10 คน 

5,550 - เพื่อสนองนโยบาย
รัฐบาล 
- เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

นักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาสทุกคนมี
หนังสือเรียน 
เครื่องแบบเรียน  
และอุปกรณ์การ
เรียนพร้อมทั้ง
ได้รับค่าจัดการ
เรียนการสอน
รายหัว 
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 แผนงานสาธารณสุข 
30 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(สัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า) 

ด าเนินกิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรค ตามแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ทั้ง 14 ชุมชน 

24,025 สัตว์ควบคุมที่ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  
ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า  

ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า ร้อยละ 90 

31 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคติดต่อและงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
และ อสม. 

87,040 - สามารถควบคุม
โรคติดต่อได้ทันท่วงที 
- มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อการมีสุขภาพที่ดี 

- อสม. ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพร้อยละ 
80  
- มีระบบควบคุม
โรคติดต่อที่มี
ประสิทธิภาพ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
32 โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ 
- เด็กเล็กจาก ศพด.ทต.
วานรนิวาส 
- นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
- เด็กและเยาวชนอ่ืน
ประมาณ 2,๐๐๐  คน  
เข้าร่วมโครงการทุกปี 

37,000 - เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของตัวเอง
และรู้จักหน้าที่ของตน 
และอยู่ในระเบียบวินัย
อันดี 
- เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้องเหมาะสม 

- เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของตัวเอง
และรู้จักหน้าที่ของตน 

 แผนงานงบกลาง 
33 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนที่ลงทะเบียน 5,929,000 ผู้สูงอายุที่ได้รับความ

เดือดร้อนมีความ
เป็นอยู่ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยยังชีพ 
ทุกคน 

34 เบี้ยยังชีพผู้พิการ คนพิการที่มีบัตร 1,617,600 คนพิการมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยความพิการทุกคน 

35 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ 
การรับรอง 

42,000 ผู้ป่วยโรคเอดส์มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยยังชีพ 
ทุกคน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 :  

 แผนงานสาธารณสุข 
36 โครงการจ้างเหมาแรงงาน

รักษาความสะอาดกวาด
ถนน ตัดหญ้าไหล่ทางใน
เขตเทศบาลเก็บขนขยะใน
ชุมชนและคัดแยกขยะที่โรง
คัดแยกขยะเทศบาล 

- มีพนักงานกวาดถนน  ตัด
หญ้า,เก็บขนขยะจากชุมชน
ที่เพียงพอ จ านวน ๒๖  คน 
- มีพนักงานคัดแยกที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
จ านวน ๔  คน 

2,489,480 - ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลวานรนิวาสมี
ความสะอาด ,ไม่มีขยะ
ตกค้างในชุมชน   
-ขยะได้รับการคัดแยก
และน าไปก าจัดและใช้
ประโยชน์ 
 
 

- พนักงานสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
- การปฏิบัติงานส าเร็จ
ตามที่ก าหนด 
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 แผนงานสาธารณสุข 
37 โครงการจ้างเหมาบริการ

แรงงานบุคคลภายนอก
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ตลาดสดเทศบาล  

เพื่อจ้างแรงงานบุคคล 
ภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่
รักษาความปลอดภัยที่
ตลาดสดเทศบาลฯ 

102,200 ทรัพย์สินและชีวิตของ
ผู้บริโภคและ
ผูป้ระกอบการในตลาด
สด มีความปลอดภัย 
 

มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยและรักษา
ความเรียบร้อยใน
ตลาดสดที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ปลูกต้นไม้บริเวณระบบก าจัด
ขยะ 

ปลูกต้นไม้รอบรั้วระบบ 
คัดแยกขยะทั้งภายในและ
ภายนอก 
 

10,000 - ท าให้มีพื้นที่กันชน
ระหว่างบ่อขยะกับพื้นที่
ภายนอก 
- ลดปัญหาแมลงวันและ
กลิ่นรบกวนจากขยะ 

- มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และปลูกต้นไม้
รอบรัวโรงคัดแยกขยะ 
- บ ารุงรักษาต้นไม้ให้
เติบโต 

39 โครงการปรับปรุง/พัฒนาบ่อ
ฝังกลบขยะให้ถูกตามหลัก
สุขาภิบาล (control drum 
Lanfill) 

บ่อฝังกลบขยะ ขนาด 
50.00 เมตร  
X 43.00 เมตร  
X สูง 2.50 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ 

531,800 ฝังกลบขยะตามหลัก
สุขาภิบาล 
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

- บ่อขยะเดิมได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้
ถูกตามหลักสุขาภิบาล 
- มีการขุดบ่อฝังกลบ
ใหม่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
40 โครงการจ้างเหมาแรงงาน

บ ารุงรักษา, ปลูกพันธ์ุไม้, 
ตกแต่งต้นไม้ที่สวนสาธารณะ 
สาธารณะอ่ืนๆ 

จ้างเหมาบริการ(คนสวน) 
จ านวน 20 คน/ปี 

1,278,760 - สนามกีฬากลาง 
- สวนสาธารณะ 
- เกาะกลางถนน 
- สวนป่า 
มีสภาพแวดล้อมที่ดี
ประชาชนใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ
(คนสวน) 20 คน/ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
41 จ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกท าความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดอาคารและดูแล
ความเรียบร้อยของอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
วานรนิวาส จ านวน 2 คน  

168,000 
 

อาคารสถานที่ราชการ 
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

มีพนักงานท าความ
สะอาดและดูแลความ
เรียบร้อยอาคาร
สถานที่ราชการ 
จ านวน 2 คน  

42 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐ
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา/ 
วันปิยมหาราช งานรัฐพิธีอ่ืน  ๆ
(รวมถึงงานอ่ืน ๆ  ซ่ึงเก่ียวข้อง
กับงานรัฐพิธี) 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/เทิดพระเกียรต ิ
ในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระบรม
วงศานุวงศ์ 
- จัดพิธีถวายเครื่อง 
ราชสักการะและจุดเทียน
ชัยถวายพระพร 

14,960 
 

- ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและแสดงความ
จงรักภักดี 
- ประชาชนมีจิตส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
และมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- ประชาชนมีจิตส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
และมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ 
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ท่ี แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
43 โครงการป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

- จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วย
ให้บริการเฝ้าระวังเหตุช่วง
เทศกาลอย่างน้อยปีละ  
๒ ครั้ง 

12,980 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน  

44 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมมือในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร 

อปท.ทุกแห่งในอ าเภอ
วานรนิวาส อุดหนุน
องค์การบริหารส่วนต าบล
วานรนิวาส อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัด
สกลนคร เพื่อใช้สถานที่
ศูนย์ฯ ในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 

13,000 อปท.ทุกแห่งในอ าเภอ
วานรนิวาส ใช้สถานที่
ศูนย์ฯ ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

ประชาชนในอ าเภอ
วานรนิวาสได้รับการ
ช่วยเหลือ กรณีเกิดภัย
พิบัติได้ทันท่วงที 

 แผนงานพาณิชย์ 
45 โครงการจ้างเหมา

บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

- ปรับปรุงพัฒนาโรง 
ฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
- ก่อสร้างระบบบ าบัด 
น้ าเสียและระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 
- จ้างเหมาบุคคลเป็น
พนักงานฆ่าช าแหละ  
๗ คน และตรวจโรคสัตว์ 
๑ คน ประจ าโรงฆ่าสัตว์  
- จัดอบรมผู้ประกอบการ
จ าหน่ายเน้ือสุกรเรื่องอาหาร
ปลอดภัย 

684,600 - โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- ผู้ประกอบ 
การมีความรู้การ
จ าหน่ายซากสัตว์ที่
สะอาด ปลอดภัย 

โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
ของกรมปศุสัตว์ 
- ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้จากปศุสัตว์
อ าเภอ/จังหวัด 
 

รวม 45 โครงการ 28,759,696   
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
 

โครงการพัฒนาที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        5 456,600 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  11 4,428,700 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000 
แผนงานการศึกษา  11 10,586,951 
แผนงานสาธารณสุข  2 111,065 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 37,000 
แผนงานงบกลาง 3 7,588,600 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
แผนงานสาธารณสุข 4 3,133,480 
แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,278,760 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  2 317,960 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  2 25,980 
แผนงานพาณิชย์         1 684,600 

รวม 45 28,759,696 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลท่ีได้รับจริง 
หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจาก

เป้าหมาย 
ท่ีประชาชนได้รับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 มีความรู้ความเข้าใจ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

ชุมชนเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        5 456,600 จัดกิจกรรมประเพณีอันดี

งามของท้องถิ่น ให้
ประชาชนได้สืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามให้คง
อยู่สืบต่อไป 

ประชาชนได้สืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  11 4,428,700 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เกิดความสวยงาม 

ประชาชนพึงพอใจ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000 มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุกข์ประชาชน 

ประชาชนที่ประสบความ
เดือดร้อนได้รับความ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 

แผนงานการศึกษา  11 10,586,951 จัดการศึกษาได้อย่าง 
มีคุณภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็กให้เติบโตสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ  

นักเรียนได้รับความการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
เติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
และจิตใจ 

แผนงานสาธารณสุข  2 111,065 ป้องกันและควบคุมโรคได้
อ่างมีคุณภาพ พร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพผู้ที่เป็น
อาสาสมัครของชุมชน 

ชุมชนสามารถควบคุม
โรคติดต่อได้ ประชาชน
สุขภาพแข็งแรง  
อาสาสมัครชุมชนมีความ
เข้มแข็งดูแลชุมชน 
ของตนได้ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 37,000 จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ในหน้าที่
ของตนเองให้แก่เด็กและ
เยาวชน รวมถึงประชาชน
ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชน   

เด็กและเยาวชนความ
ตระหนักรู้ในหน้าที่ของ
ตนเอง  
เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

แผนงานงบกลาง 3 7,588,600 การดูแลสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ที่ขึ้นทะเบียน  

ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลท่ีได้รับจริง 
หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจาก

เป้าหมาย 
ท่ีประชาชนได้รับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
แผนงานสาธารณสุข 4 3,133,480 อนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ให้เรียบร้อย สวยงาม และ
ยั่งยืน 

สภาพแวดล้อมดี ส่งผลต่อ
ชีวิตที่ดีของประชาชนใน
พื้นที่ 

แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,278,760 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่
สาธารณะให้สวยงามอยู่
เสมอ 

ภูมิทัศน์สวยงาม 
ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  2 317,960 การจัดการและ

บริหารงานด้าน ๆ ตาม
อ านาจหน้าที่ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใช้บริการ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  2 25,980 ดูแล ป้องกัน และรักษา
ความสงบภายในเขตให้
เกิดความสงบเรียบร้อย  

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนงานพาณิชย์         1 684,600 ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด
รายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่องค์กร 
และมีมาตรฐาน  

ที่ประกอบการมีมาตรฐาน 
องค์กรมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น และประชาชนพึง
พอใจ  

รวม 45 28,759,696   
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1.2.4 ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงาน    
         ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ 

ที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนนิการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

100,000 
ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้มากกว่า 
ร้อยละ 60 

ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์ 
การประเมินความรู้ร้อยละ 
60 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
2 โครงการจัดงานประเพณีบุญกองข้าว 40,000 ประชาชนได้สืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นและเกิดความรัก
ความสามัคคี 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเกิดความรัก
ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

3 โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ 50,000 ประชาชนในชุมชนได้สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมบุญมหาชาติ
ให้อยู่สืบไป   

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม เกิดความรัก 
ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 296,600 
 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม เกิดความรัก ความ
สามัคคี สืบสานประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม เกิดความรัก 
ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

5 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

50,000 ประชาชนได้ร่วมกันถวายเทียน
พรรษาอันเป็นการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ พร้อมทั้งเกิดความ
สามัคคีและเพื่อสืบสานประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเกิดความรัก
ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

6 โครงการวันขึ้นปีใหม่ 20,000 ประชาชนทั้ง ๑๔ ชุมชนเกิดความ
สามัคคีและสืบสานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม เกิดความรัก 
ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
7 โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็ก

ทางเดินเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

253,800 - มีความสะดวกและมีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
- กันแดดกันฝน 

นักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องได้รับความ
สะดวก 

8 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 

205,900 มีรั้ว คสล.ที่ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย  

รั้ว คสล. ที่ได้มาตรฐาน  

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                       หน้า  35 I 

ที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนนิการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
9 โครงการก่อสร้างขยายถนนสนามบิน  

ซอย 6 (หลังห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ) 
495,000 ประชาชนได้รับความสะดวก 

ในการคมนาคม 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
ในการคมนาคม 

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก คสล. ถนนราชกิจรังสรรค์ฝั่ง
ทิศตะวันตกของถนนทางหลวง
หมายเลข 222 

496,000 ประชาชนได้รับความความสะดวก
ในการคมนาคม 

ประชาชนได้รับความความ
สะดวกในการคมนาคม 

11 โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง
ระบบบาดาล 

450,000 ประชาชนได้รับความความสะดวก
ในการคมนาคม 

ประชาชนได้รับความความ
สะดวกในการคมนาคม 

12 โครงการก่อสร้างป้ายโครงการ 1 
อ าเภอ  1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

300,000 ประชาชนรู้จักถนนเฉลิม 
พระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 

มีป้ายบอกสถานที่ถนนเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จ านวน 1 ป้าย  

13 โครงการก่อสร้างป้ายโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ   
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

233,000 ประชาชนได้รู้ที่ตั้งของ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาส มหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

มีป้ายบอกสถานท่ีตั้ง 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาส มหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกได้
มาตรฐานตามแบบท่ีกรม
โยธาธิการและผังเมืองก าหนด 
จ านวน 1 ป้าย 

14 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

500,000 ประชาชนมีสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติเป็นที่ออกก าลังกายที่
พักผ่อนหย่อนใจ มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

มีสวนเฉลิมพระเกียรติเน่ือง
ในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก บริเวณ 
สวนสาธารณะเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเกษม
ศรี ซอยเข้าศูนย์การเรียนรู้  

497,000 ระบายน้ าจากชุมชนได้สะดวก  
น้ าไม่ท่วมขัง 

การระบายน้ าออกได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเกษม
ศรี ซอยเข้าศูนย์การเรียนรู้  

497,000 ระบายน้ าจากชุมชนได้สะดวก  
น้ าไม่ท่วมขัง 

การระบายน้ าออกได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนนิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ของถนนทาง
หลวงหมายเลข 2307 ด้านทิศตะวันตก 

499,000 ระบายน้ าฝน/น้ าเสียจากชุมชนให้
ไหลได้สะดวก 

ท่อระบายน้ า ไม่อุดตัน  
น้ าไม่ท่วมขัง 

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ถนน
นิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ของถนนทางหลวง
หมายเลข 2307 ดา้นทิศตะวันออก 

499,000 ระบายน้ าฝน/น้ าเสียจากชุมชนให้
ไหลได้สะดวก 
 

ท่อระบายน้ า 
ไม่อุดตัน น้ าไม่ท่วมขัง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 แผนบริหารงานทั่วไป 
18 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอวานรนิวาส 

โครงการกาชาดบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย 

10,000 
ก่ิงกาชาดอ าเภอวานรนิวาส 
สามารถจัดกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุกข์ 

ประชาชนที่ประสบความ
เดือดร้อนได้รับความ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                       หน้า  36 I 

ที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนนิการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 แผนงานการศึกษา  
19 โครงการจ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกท าความสะอาดอาคาร 
ศพอส.ทต. 
วานรนิวาส 

82,320 ศพอส.ทต.วานรนิวาสและ
โรงเรียนผู้สูงอายุสะอาด
เรียบร้อย พร้อมให้บริการ 

ศพอส.ทต.วานรนิวาสและ
โรงเรียนผู้สูงอายุความสะอาด
พร้อมให้บริการ 

20 โครงการจ้างเหมาแรงงาน บุคคล 
ภายนอกรักษาความสะอาด ตัดแต่ง 
ต้นไม้ ตัดหญ้า ดูแลสวน ศูนย์การ
เรียนรู ้ทต.วานรนิวาส 

85,120 ศูนย์การเรียนรู้มีผู้ดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

คนสวน จ านวน ๑ คน  
 

21 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส) 

207,800 การพัฒนาและการจัดการศึกษา
ครบในทุกด้าน 

สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

22 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

71,400 นักเรียนทุกคนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อ  

นักเรียนของ ศพด.ทต.วานร
นิวาสได้รับการสนับสนุนทุก
คน  

23 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

379,375 เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน
และผู้ปกครอง 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาสทุกคน
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ขั้นพื้นฐาน  
 

24 โครงการอาหารกลางวัน    
 1) ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส   

175,800 นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วน
และเจริญเติบโตสมวัย 

- นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย
และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน 

 2)  อาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส   

551,000 นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วน
และเจริญเติบโตสมวัย 

- นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย
และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน 

25 โครงการอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

46,330 สนองนโยบายของรัฐบาลในการ
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
และเกิดความเท่าเทียมในการ
จัดการศึกษา 

นักเรียน ศพด.ทต.วานรนิวาส 
ได้รับการสนับสนุนทุกคน 

26 ค่าอาหารเสริม (นม)    
 1. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร 
298,815 นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหาร

ครบถ้วนและเจริญเติบโตสมวัย 
-นักเรียนทุกคนใน ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาส  ได้ดื่มนม 

 2. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

90,865 นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและเจริญเติบโตสมวัย 

-นักเรียนทุกคนได้ใน 
ศพด.ทต.วานรนิวาสดื่มนม 

 3. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส  
(ราษฎร์บ ารุง) 

2,891,796 นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและเจริญเติบโตสมวัย 

-นักเรียนทุกคนใน 
ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) ได้ดื่มนม 
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ที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนนิการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานการศึกษา  
27 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวานร

นิวาส (ราษฎร์บ ารุง) 
5,550,780 นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวันที่มี
สารอาหารครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

- นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

28 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

150,000 มีอาคารที่พร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 

สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัยในการใช้
อาคารเรียนและอาคารประกอบการ 

29 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา (เรียนฟรี 5 ปี) ใน
ระดับประถมศึกษา 

5,550 - สนองนโยบายรัฐบาล 
- แบ่งเบาภาระของ
ผูป้กครอง 

นักเรียนระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาสทุก
คน  
มีหนังสือเรียน เครื่องแบบเรียน และ
อุปกรณ์การเรียนพร้อมทั้งได้รับค่า
จัดการเรียนการสอนรายหัว 

 แผนงานสาธารณสุข 
30 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า(สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า) 

24,025 สัตว์ควบคุมที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า  

ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  
ร้อยละ 90 

31 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อและ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

87,040 - สามารถควบคุม
โรคติดต่อได้ทันท่วงที 
- มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การมีสุขภาพที่ดี 

- อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพร้อยละ80  
- มีระบบควบคุมโรคติดต่อที่มี
ประสิทธิภาพ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
32 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 37,000 - เด็กและเยาวชนได้

ตระหนักถึงความส าคัญ
ของตัวเองและรู้จักหน้าที่
ของตน และอยู่ในระเบียบ
วินัยอันดี 
- เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

- เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตัวเองและรู้จัก
หน้าที่ของตน 

 แผนงานงบกลาง 
33 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,929,000 กลุ่มเป้าหมายได้รับเบี้ย 

ยังชีพทุกคน 
ผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนมี
ความเป็นอยู่ 

34 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,617,600 กลุ่มเป้าหมายได้รับเบี้ย
ความพิการทุกคน 

ผูพ้ิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

35 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  42,000 กลุ่มเป้าหมายได้รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

ผู้ป่วยโรคเอดส์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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ท่ี ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ จ านวนเงิน 
ที่ด าเนนิการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 แผนงานสาธารณสุข 
36 โครงการจ้างเหมาแรงงานรักษาความ

สะอาดกวาดถนน ตัดหญ้าไหล่ทางใน
เขตเทศบาลเก็บขนขยะในชุมชนและ
คัดแยกขยะที่โรงคัดแยกขยะเทศบาล 

2,489,480 ในพื้นที่เทศบาลต าบลวานร
นิวาสมีความสะอาด ,ไม่มี
ขยะตกค้างในชุมชน   
ขยะได้รับการคัดแยกและ
น าไปก าจัดและใช้ประโยชน์ 
 
  

- พนักงานสามารถ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การปฏิบัติงานส าเร็จตามที่
ก าหนด 

37 โครงการจ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ตลาดสดเทศบาล  

102,200 ทรัพย์สินและชีวิตของ
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
ในตลาดสดมีความปลอดภัย 
 
  

- มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยและรักษาความ
เรียบร้อยในตลาดสดที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้
บริเวณระบบก าจัดขยะ 

10,000 - ท าให้มีพื้นที่กันชนระหว่าง
บ่อขยะกับพื้นที่ภายนอก 
- ลดปัญหาแมลงวันและกลิ่น
รบกวนขยะ 
 
  

- มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ปลูกต้นไม้รอบรัวโรงคัดแยก
ขยะ 
- บ ารุงรักษาต้นไม้ให้เติบโต 

39 โครงการปรับปรุง/พัฒนาบ่อฝังกลบขยะ
ให้ถูกตามหลักสุขาภิบาล (control 
drum Lanfill) 

531,800  ฝังกลบขยะตามหลัก
สุขาภิบาลไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
  

- บ่อขยะเดิมได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาให้ถูกตามหลัก
สุขาภิบาล 
- มีการขุดบ่อฝังกลบใหม่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
40 โครงการจ้างเหมาแรงงานบ ารุงรักษา, 

ปลูกพันธ์ุไม้, ตกแต่งต้นไม้ที่
สวนสาธารณะ สาธารณะอ่ืนๆ 

1,278,760 สนามกีฬากลางและ
สวนสาธารณะ  
ที่สาธารณะอ่ืน  ๆมีสภาพ 
แวดล้อมที่ดี สวยงาม 
ประชาชนมีความพึงพอใจ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ(คน
สวน) 20 คน/ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
41 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าความ

สะอาดอาคารสถานที่ราชการ 
168,000 

 
มีพนักงานท าความสะอาด
และดูแลความเรียบร้อย
อาคารสถานที่ราชการ 
จ านวน 2 คน  
 

อาคารสถานที่ราชการ สะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ท่ี ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ จ านวนเงิน 
ที่ด าเนนิการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
42 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีเฉลิม 

พระชนมพรรษา/วันปิยมหาราช งานรัฐ
พิธีอ่ืน  ๆ(รวมถึงงานอ่ืน ๆ  ซ่ึงเก่ียวข้องกับ
งานรัฐพิธี) 

14,960 
 

- ประชาชนมีจิตส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและ
แสดงความจงรักภักดี 
- ประชาชนมีจิตส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
43 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาล 
12,980 - ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

44 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 

13,000 อปท.ทุกแห่งในอ าเภอวานร
นิวาส ใช้สถานที่ศูนย์ฯ ใน
การช่วยเหลือประชาชน 

ประชาชนในอ าเภอวานรนิวาส
ได้รับการช่วยเหลือ  
กรณีเกิดภัยพิบัติได้ทันท่วงที 

 แผนงานพาณิชย์ 
45 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่ประจ าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

684,600 - โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ 
- ผู้ประกอบการได้รับความรู้
จากปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด 
 
 

- โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- ผู้ประกอบการมีความรู้การ
จ าหน่ายซากสัตว์ที่สะอาด 
ปลอดภัย 
 
 

รวม 45 โครงการ 28,759,696   
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ผลกระทบ 

ที่ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/

โครงการ 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนนิการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

100,000 ผู้เข้าร่วมอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความรู้มากกว่า 
ร้อยละ 60 

ผู้เข้าร่วมอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความรู้ร้อยละ 60 

ประชาชนสามารถพึงพา
ตนเองได้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         
2 โครงการจัดงานประเพณี

บุญกองข้าว 
40,000 ประชาชนได้สืบทอด

วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและเกิด
ความรักความ
สามัคคี 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเกิด
ความรักความสามัคคี 
สืบสานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในพื้นที่สืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม มีความรัก
ความสามัคคีกันมากขึ้น 

3 โครงการจัดงานประเพณี
บุญมหาชาติ 

50,000 ประชาชนในชุมชน
ได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมบุญ
มหาชาติให้อยู่สืบไป   

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม เกิด
ความรัก ความสามัคคี 
สืบสานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในพื้นที่สืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม มีความรัก
ความสามัคคีกันมากขึ้น 

4 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

296,600 

 
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม เกิดความ
รัก ความสามัคคี สืบ
สานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม เกิด
ความรัก ความสามัคคี 
สืบสานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในพื้นที่สืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม มีความรัก
ความสามัคคีกันมากขึ้น 

5 โครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

50,000 ประชาชนได้ร่วมกัน
ถวายเทียนพรรษา
อันเป็นการแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 
พร้อมทั้งเกิดความ
สามัคคีและเพื่อสืบ
สานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเกิด
ความรักความสามัคคี 
สืบสานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในพื้นที่สืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม มีความรัก
ความสามัคคีกันมากขึ้น 

6 โครงการวันขึ้นปีใหม่ 20,000 ประชาชนทั้ง ๑๔ 
ชุมชนเกิดความ
สามัคคีและสืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม เกิด
ความรัก ความสามัคคี 
สืบสานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในพื้นที่สืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม มีความรัก
ความสามัคคีกันมากขึ้น 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
7 โครงการก่อสร้างโดม

หลังคาเหล็กทางเดินเข้า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

253,800 มีความสะดวกและมี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 
กันแดดกันฝน 

นักเรียน ผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้รับ
ความสะดวก 

นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครู มีทางเดินที่ไม่ตาก
แดด ตากฝน สะดวก
มากขึ้น  
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ที่ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/

โครงการ 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนนิการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         
8 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส 

205,900 มีรั้ว คสล.ที่ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย  

รั้ว คสล. ที่ได้มาตรฐาน  นักเรียนและครู มีความ
ปลอดภัย  

9 โครงการก่อสร้างขยายถนน
สนามบิน ซอย 6 (หลัง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ) 

495,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

10 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
ราชกิจรังสรรค์ฝั่งทิศ
ตะวันตกของถนนทางหลวง
หมายเลข 222 

496,000 ประชาชนได้รับ
ความความสะดวก
ในการคมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
มากขึ้น 

11 โครงการก่อสร้างประปาหอ
ถังสูงระบบบาดาล 

450,000 ประชาชนได้รับ
ความความสะดวก
ในการคมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
มากขึ้น 

12 โครงการก่อสร้างป้าย
โครงการ 1 อ าเภอ   
1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

300,000 ประชาชนรู้จักถนน
เฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก  
 

มีป้ายบอกสถานที่ถนน
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
จ านวน 1 ป้าย  

ประชาชนน้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

13 โครงการก่อสร้างป้าย
โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ   
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

233,000 ประชาชนได้รู้ที่ตั้ง
ของสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาส มหา
มงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

มีป้ายบอกสถานที่ตั้ง 
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกได้
มาตรฐานตามแบบที่
กรมโยธาธิการและผัง
เมืองก าหนด จ านวน 1 
ป้าย 

ประชาชนน้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

14 โครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรต ิเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

500,000 ประชาชนมี
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติเป็นที่
ออกก าลังกายที่
พักผ่อนหย่อนใจ  
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

มีสวนเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก บริเวณ 
สวนสาธารณะเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

ประชาชนน้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเกษมศรี ซอยเข้าศูนย์
การเรียนรู้  

497,000 ระบายน้ าจากชุมชน
ได้สะดวก น้ าไม่ท่วม
ขัง 

การระบายน้ าออกได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
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ที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนนิการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 

ถนนนิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ของถนนทาง
หลวงหมายเลข 2307 ด้านทิศตะวันตก 

499,000 ระบายน้ าฝน/น้ า
เสียจากชุมชนให้
ไหลได้สะดวก 

ท่อระบายน้ า ไม่อุด
ตัน น้ าไม่ท่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ถนน
นิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ของถนนทางหลวง
หมายเลข 2307 ด้านทิศตะวันออก 

499,000 ระบายน้ าฝน/น้ า
เสียจากชุมชนให้
ไหลได้สะดวก 
 

ท่อระบายน้ า ไม่อุด
ตันน้ าไม่ท่วมขัง 
 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนบริหารงานทั่วไป 

18 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอวานรนิวาส 
โครงการกาชาดบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย 

10,000 ก่ิงกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส 
สามารถจัด
กิจกรรมช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาทุกข์ 

ประชาชนที่ประสบ
ความเดือดร้อนได้รับ
ความช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุกข์ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 

 แผนงานการศึกษา  
19 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ท าความสะอาดอาคาร ศพอส.ทต. 
วานรนิวาส 

82,320 ศพอส.ทต.วานร
นิวาสและ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
สะอาดเรียบร้อย 
พร้อมให้บริการ 

ศพอส.ทต.วานรนิวาส
และโรงเรียนผู้สูงอายุ
ความสะอาดพร้อม
ให้บริการ 

ภูมิทัศน์ ศพอส.ทต.
วานรนิวาสและ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
สะอาด สวยงามมาก
ขึ้น  

20 โครงการจ้างเหมาแรงงาน บุคคล 
ภายนอกรักษาความสะอาด ตัดแต่ง 
ต้นไม้ ตัดหญ้า ดูแลสวน ศูนย์การ
เรียนรู ้ทต.วานรนิวาส 

85,120 ศูนย์การเรียนรู้มี
ผู้ดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

คนสวน จ านวน ๑ 
คน  
 

ภูมิทัศน์ ศูนย์การ
เรียนรู้สะอาด 
สวยงามมากขึ้น 

21 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส) 

207,800 การพัฒนาและ
การจัดการศึกษา
ครบในทุกด้าน 

สามารถจัดการ ศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ 

นักเรียนมีพัฒนาการ
ที่ดี 

22 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

71,400 นักเรียนทุกคนมี
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงต่อ  

นักเรียนของ 
ศพด.ทต.วานรนิวาส 
รับการสนับสนุนทุก
คน  

นักเรียนมีพัฒนาการ
ที่ดี 

23 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

379,375 เป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่า
เรียนของนักเรียน
และผู้ปกครอง 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาสทุกคนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้น
พื้นฐาน  
 

แบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                       หน้า  43 I 

 

ที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนนิการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานการศึกษา  

24 โครงการอาหารกลางวัน     
 1) ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส   

175,800 นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันที่
มีสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

- นักเรียนเจริญเติบโต
สมวัยและผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
สมวัย 

 2)  อาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส   

551,000 นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันที่
มีสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

- นักเรียนเจริญเติบโต
สมวัยและผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
สมวัย 

25 โครงการอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

46,330 สนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
แบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง และ
เกิดความเท่า
เทียมในการจัด
การศึกษา 

นักเรียน ศพด.ทต.
วานรนิวาส ได้รับการ
สนับสนุนทุกคน 

แบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

26 ค่าอาหารเสริม (นม)     
 1. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร 
298,815 

นักเรียนทุกคน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

-นักเรียนทุกคนใน 
ร.ร.อบ.ท. วานรนิวาส   
ได้ดื่มนม 

นักเรียนมีร่างกาย
แข็งแรง 

 2. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

90,865 

นักเรียนทุกคน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

-นักเรียนทุกคนได้ใน 
ศพด.ทต.วานรนิวาส
ดื่มนม 

นักเรียนมีร่างกาย
แข็งแรง 

 3. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส  
(ราษฎร์บ ารุง) 

2,891,796 

นักเรียนทุกคน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

-นักเรียนทุกคนใน ร.
ร.อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) ได้ดื่ม
นม 

นักเรียนมีร่างกาย
แข็งแรง 
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ที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนนิการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 แผนงานการศึกษา  
27 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวานร

นิวาส (ราษฎร์บ ารุง) 
5,550,780 นักเรียนได้

รับประทาน
อาหารกลางวันที่
มีสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

- นักเรียนเจริญเติบโต
สมวัยและผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนมีร่างกาย
แข็งแรง 

28 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

150,000 มีอาคารที่พร้อม
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยใน
การใช้อาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ 

นักเรียนและครู มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิต  

29 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
(เรียนฟรี 5 ปี) ในระดับประถมศึกษา 

5,550 - สนองนโยบาย
รัฐบาล 
- แบ่งเบาภาระของ
ผูป้กครอง 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาสทุกคน มีหนังสือ
เรียน เครื่องแบบเรียน 
และอุปกรณ์การเรียน
พร้อมทั้งได้รับค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว 

แบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

 แผนงานสาธารณสุข 
30 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า) 

24,025 สัตว์ควบคุมที่
ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ไม่เกิด
โรคพิษสุนัขบ้า  

ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า ร้อยละ 90 

ประชาชนปลอด
โรคปลอดภัย 

31 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อและ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

87,040 - สามารถควบคุม
โรคติดต่อได้
ทันท่วงที 
- มีสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการมี
สุขภาพที่ดี 

- อสม. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ80  
- มีระบบควบคุม
โรคติดต่อที่มี
ประสิทธิภาพ 

อสม. มีศักยภาพ
ในการดูแล 
สุขภาวะในชุมชน
มากขึ้น 
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ที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนนิการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 แผนงานงบกลาง 
33 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,929,000 กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับเบี้ย 
ยังชีพทุกคน 

ผู้สูงอายุที่ได้รับ
ความเดือดร้อนมี
ความเป็นอยู่ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

34 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,617,600 กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยความ
พิการทุกคน 

ผูพ้ิการมีความ
เป็นอยู่ที่ดี 

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

35 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  42,000 กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
ความเป็นอยู่ที่ดี 

ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานสาธารณสุข 

36 โครงการจ้างเหมาแรงงานรักษาความ
สะอาดกวาดถนน ตัดหญ้าไหล่ทางใน
เขตเทศบาลเก็บขนขยะในชุมชนและ
คัดแยกขยะที่โรงคัดแยกขยะเทศบาล 

2,489,480 ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส
มีความสะอาด ,
ไม่มีขยะตกค้างใน
ชุมชนขยะได้รับ
การคัดแยกและ
น าไปก าจัดและใช้
ประโยชน์ 

- พนักงานสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- การปฏิบัติงาน
ส าเร็จตามที่
ก าหนด 

ชุมชนสะอาด 
สุขอนามัยของ
ประชาชนดีขึ้น  

37 โครงการจ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ตลาดสดเทศบาล  

102,200 ทรัพย์สินและชีวิต
ของผู้บริโภคและ
ผูป้ระกอบการ ใน
ตลาดสดมีความ
ปลอดภัย 
 

- มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยและ
รักษาความ
เรียบร้อยในตลาด
สดที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

เกิดปลอดภัยกับแม่ค้า
และประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้
บริเวณระบบก าจัดขยะ 

10,000 - ท าให้มีพื้นที่กัน
ชนระหว่างบ่อ
ขยะกับพื้นที่
ภายนอก 
- ลดปัญหา
แมลงวันและกลิ่น
รบกวนขยะ 

- มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และปลูก
ต้นไม้รอบรัวโรงคัด
แยกขยะ 
- บ ารุงรักษาต้นไม้
ให้เติบโต 

ภูมิทัศน์สวยงาม ไม่มี
กลิ่นและแมลงรบกวน 
สภาพแวดล้อมดีขึ้น  

39 โครงการปรับปรุง/พัฒนาบ่อฝังกลบขยะ
ให้ถูกตามหลักสุขาภิบาล (control drum 
Lanfill) 

531,800  ฝังกลบขยะตาม
หลักสุขาภิบาลไม่
ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
  

- บ่อขยะเดิมได้รับ
การปรับปรุงและ
พัฒนาให้ถูกตาม
หลักสุขาภิบาล 
- มีการขุดบ่อฝัง
กลบใหม่ 

สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
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ท่ี ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ จ านวนเงิน 
ที่ด าเนนิการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

40 โครงการจ้างเหมาแรงงานบ ารุงรักษา, 
ปลูกพันธ์ุไม้, ตกแต่งต้นไม้ที่
สวนสาธารณะ สาธารณะอ่ืนๆ 

1,278,760 สนามกีฬากลางและ
สวนสาธารณะ  
ที่สาธารณะอ่ืน  ๆมี
สภาพ แวดล้อมที่ดี 
สวยงาม ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

พนักงานจ้างเหมา
บริการ(คนสวน)  
20 คน/ปี 

สวนสาธารณะ
และที่สาธารณะ
ต่าง ๆ เกิดความ
สวยงาม ภูมิทัศน์
น่าชมน่ามอง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

41 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท า
ความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 

168,000 
 

มีพนักงานท าความ
สะอาดและดูแลความ
เรียบร้อยอาคาร
สถานที่ราชการ 
จ านวน 2 คน  

อาคารสถานที่
ราชการ สะอาด 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

พนักงานและ
ประชาชนผู้มารับ
บริการพึงพอใจ  

42 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษา/วันปิยมหาราช งานรัฐ
พิธีอื่น  ๆ(รวมถึงงานอื่น ๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งานรัฐพิธี) 

14,960 
 

- ประชาชนมีจิตส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
และมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและแสดง
ความจงรักภักดี 
- ประชาชนมี
จิตส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
44 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาล 
12,980 - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความเสียหายใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ลดน้อยลง  

45 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร 

13,000 อปท.ทุกแห่งในอ าเภอ
วานรนิวาส ใช้สถานที่
ศูนย์ฯ ในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ประชาชนในอ าเภอ
วานรนิวาสได้รับการ
ช่วยเหลือ  
กรณีเกิดภัยพิบัติได้
ทันท่วงที 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ในทันที 

 แผนงานพาณิชย์ 
45 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่ประจ าโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

684,600 - โรงฆ่าสัตว์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของ
กรมปศุสัตว์ 
- ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้จากปศุสัตว์
อ าเภอ/จังหวัด 

- โรงฆ่าสัตว์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
- ผู้ประกอบการมี
ความรู้การจ าหน่าย
ซากสัตว์ที่สะอาด 
ปลอดภัย 

รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น  

รวม 45 โครงการ 28,759,696    
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รายละเอียดผลการด าเนินโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด ดังนี้  
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ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                                               หน้า 48 I                               

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/
เหตุผลสนับสนนุ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กอง
การศึกษา 

100,000 100,000 - ม.ค.63 ก.ย.63 100,000 - - 0 ส.ค.63 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน 

2 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ 

กอง
การศึกษา 

100,000 50,000 - ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 50,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 

3 โครงการส่งเสริมการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP 

กอง
การศึกษา 

50,000 5,000 - ก.พ.63 ก.ย.63 - - - 5,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,000 155,000 -   100,000 - - 55,000 - -  
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/
เหตุผลสนับสนุน 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการป้องกันก าจัดศัตรูพืช
แบบผสมผสาน (IMP) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15,735 15,735 - เม.ย. 63 มิ.ย. 63  - - - 15,735 - - ส านักงานการเกษตร
อ าเภอวานรนิวาสไม่ได้

ขอรับงบประมาณ 
รวมแผนงานการเกษตร  15,735 15,735 -   - - - 15,735    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 รวม 4 โครงการ 265,735 170,735 -   100,000 - - 70,735    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว  
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการจัดงาน 
บุญบั้งไฟ 

กอง
การศึกษา 

85,000 75,000 - มี.ค. 63 พ.ค. 63 - 75,000 - 0 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 และโอนลดเพื่อ
ไปด าเนิน “โครงการ
ก่อสร้างป้ายโครงการ 
1 อ าเภอ  1 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ” 

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญ 
กองข้าว 

กอง
การศึกษา 

80,000 40,000 - ม.ค. 63 มี.ค. 63 40,000 - - 0 ม.ค. 63 มี.ค. 63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน 

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญ
มหาชาติ 

กอง
การศึกษา 

200,000 140,000 - ก.พ. 63 มิ.ย. 63 50,000 90,000 - 0 ก.พ. 63 มิ.ย. 63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณที่เหลือได้
โอนลดเพื่อไปด าเนิน”
โครงการก่อสร้างป้าย
โครงการ 1 อ าเภอ  1 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 

 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว  
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

4 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

กอง
การศึกษา 

300,000 300,000 - ต.ค. 62 ธ.ค. 62 296,600 3,400 - 0 ต.ค. 62 ธ.ค. 62 ด าเนินการแล้วเสร็จ
เป็นไปตามห้วงระยะ 
เวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณที่เหลอืได้
โอนลดเพื่อใช้ในการ
บริหารงานแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

5 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์, ตุ้มโฮม 

กอง
การศึกษา 

150,000 150,000 - มี.ค. 63 เม.ย. 63 - 150,000 - 0 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 และงบประมาณ
ที่เหลือได้โอนลดเพื่อใช้
ในการบริหารงาน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว  
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง 
การบริหารเวลา/เหตุผล 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามแผน เทศบัญญัติฯ  
โอน
เพิ่ม 

เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

กอง
การศึกษา 

50,000 50,000 - มิ.ย. 63 ก.ค. 63 50,000 - - 0 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน 

7 โครงการวันข้ึน 
ปีใหม่ 

กอง
การศึกษา 

20,000 20,000 - ธ.ค. 62 ม.ค. 63 20,000 - - 0 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน 

8 
 

โครงการส่งเสริม
สนับสนนุการจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

50,000 15,000 - ม.ค. 63 ก.ย. 63 - - - 15,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

9 โครงการส่งเสริมศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ไทยวานร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

กอง
การศึกษา 

10,000 10,000 - ต.ค. 62 ธ.ค. 62 - - - 10,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 945,000 800,000 -   456,600 318,400 - 25,000    
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/
เหตุผล 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการก่อสร้างโดม
หลังคาเหล็กทางเดินเข้า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

กองช่าง 260,000 253,800 - ธ.ค.62 ก.พ.63 253,800 -  - 0 พ.ค.63 ก.ค.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน 

2 โครงการก่อสร้างรั้ว 
คสล. โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 

กองช่าง 2,500,000 205,900 - ธ.ค.62 มี.ค.63 205,900 - - 0 เม.ย.63 มิ.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน 

3 โครงการก่อสร้างขยายถนน
สนามบิน ซอย 6  
(หลังห้องสมุดเฉลิม 
พระเกียรติ) 

กองช่าง 583,000 497,000 - ธ.ค.62 มี.ค.63 495,000 - - 2,000 มิ.ย.63 ก.ค.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน 

4 
 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
คสล. ถนนราชกิจ
รังสรรค์ฝั่งทิศตะวันตก
ของถนนทางหลวง
หมายเลข 222 

กองช่าง 500,000 499,100 - ธ.ค.62 เม.ย.63 496,000 - - 3,100 ส.ค.63 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

5 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังสูงระบบบาดาล 

กองช่าง 460,000 453,800 - ธ.ค.62 เม.ย.63 - - 450,000 3,800 
 

- - ด าเนินการยังไม่แล้ว
เสร็จ ไม่เป็นไปตามห้วง
เวลาที่ก าหนดไว้ และได้
กันเงินเพื่อก่อหน้ีผูกพัน
เรียบร้อยแล้ว 

6 โครงการก่อสร้างป้าย
โครงการ 1 อ าเภอ   
1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

กองช่าง 300,000 - 300,000 ส.ค.62 ก.ย.63 - - 300,000 0 - - โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ และ
ด าเนินการกันเงินแบบ
ไม่ก่อหน้ีผูกพัน  

7 โครงการก่อสร้างป้าย
โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ  เน่ือง
ในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 

กองช่าง 233,000 - 233,000 ส.ค.62 ก.ย.63 - - 233,000 0 - - โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ และ
ด าเนินการกันเงินแบบ
ไม่ก่อหน้ีผูกพัน 

8 
 

โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

กองช่าง 500,000 - 500,000 ส.ค.62 ก.ย.63 - - 500,000 0 - - โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ และ
ด าเนินการกันเงินแบบ
ไม่ก่อหน้ีผูกพัน 

 
 
 

 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนเกษมศรี  
ซอยเข้าศูนย์การเรียนรู้  

กองช่าง 360 ,000 - 
 

497,000 ต.ค.63 ม.ค.64 - - 497,000 0 - - งบประมาณเงินเหลือจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 โดยโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ และยังไม่ได้
ด าเนินโครงการ จึง
ด าเนินการกันเงินแบบไม่
ก่อหนี้ผูกพัน 

10 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. ถนน
นิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ของ
ถนนทางหลวงหมายเลข 
2307 ด้านทิศตะวันตก 

กองช่าง 

1,000,000 

- 499,000 ต.ค.63 ม.ค.64 - - 499,000 0 - - งบประมาณเงินเหลือจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 โดยโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ และยังไม่ได้
ด าเนินโครงการ จึง
ด าเนินการกันเงินแบบไม่
ก่อหนี้ผูกพัน 

11 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. ถนนนิราศ
ทุกข์ฝั่งทิศใต้ของถนนทาง
หลวงหมายเลข 2307 
ด้านทิศตะวันออก 

กองช่าง - 499,00
0 

ธ.ค.63 มี.ค.64 - - 499,000 0 - - งบประมาณเงินเหลือจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 โดยโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ และยังไม่ได้
ด าเนินโครงการ จึง
ด าเนินการกันเงินแบบไม่
ก่อหนี้ผูกพัน 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     6,696,000 1,909,600 2,528,000   1,450,700 - 2,978,000 8,900    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 รวม 20 โครงการ 7,641,000 2,709,600 2,528,000   1,907,300 318,400 2,978,000 33,900    

 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 แผนบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 อุดหนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส 
โครงการกาชาด
บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 10,000 - ม.ค.63 ม.ค.63 10,000 - - 0 ม.ค.63 ม.ค.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะ 
เวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน 

รวมแผนบริหารงานทั่วไป 10,000 10,000 -   10,000 - - 0    
 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ท าความสะอาดอาคาร 
ศพอส.ทต.วานรนิวาส 

กองการศึกษา 84,000 84,000  - ต.ค.62 ก.ย.63 82,320 - - 1,680 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน เนื่องจากเปน็
การเบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ  

2 โครงการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาด ตัด
แต่ง ต้นไม้ ตัดหญ้า 
ดูแลสวน ศูนย์การ
เรียนรู ้ทต.วานรนิวาส 

กองการศึกษา 84,000 84,000 2,520 ต.ค.62 ก.ย.63 85,120 - - 1,400 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงานเนื่องจากเป็น
การเบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

3 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส) 

กอง
การศึกษา 

324,000 231,800 - ต.ค.62 ก.ย.63 207,800 - - 24,000 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน เนื่องจากเปน็
การเบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ  

4 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) 

กอง
การศึกษา 

105,400 88,400  
 

- ต.ค.62 ก.ย.63 71,400 - - 17,000 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงานเนื่องจากเป็น
การเบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

5 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

กอง
การศึกษา 

469,780 447,140 - ต.ค.62 ก.ย.63 379,375 - - 67,765 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงานเนื่องจากเป็น
การเบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

6 โครงการอาหารกลางวัน              
ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงานเนื่องจากเป็น
การเบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

 4.1 ค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส   

กอง
การศึกษา 

303,800 254,800 
 

- ต.ค.62 ก.ย.63 175,800 - - 79,000 ต.ค.62 ก.ย.63 

 4.2 อาหาร
กลางวัน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส   

กอง
การศึกษา 

664,000 632,000 

 

- ต.ค.62 ก.ย.63 551,000 - - 81,000 ต.ค.62 ก.ย.63 

7 โครงการอุดหนุนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

70,060 58,760 - ต.ค.62 ก.ย.63 46,330 - - 12,430 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงานเนื่องจากเป็น
การเบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/
เหตุผล 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

8 ค่าอาหารเสริม (นม)              
ด าเนินการแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในแผนการด าเนินงาน
เนื่องจากเป็นการ
เบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

 1. จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร 

กอง
การศึกษา 

320,000 302,760 - ต.ค.62 ก.ย.63 291,445 - 7,3670 3,945 ต.ค.62 ก.ย.63 

 2. จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

303,800 99,650 - ต.ค.62 ก.ย.63 73,888 - 16,976 8,785.46 ต.ค.62 ก.ย.63 

 3. จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 

กอง
การศึกษา 

2,830,300   2,830,230   80,372 ต.ค.62 ก.ย.63 2,697,940 - 193,447 18,806 ต.ค.62 ก.ย.63 

9 เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎร์บ ารุง) 

กอง
การศึกษา 

6,080,000 5,908,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 5,550,780 - 5,550,780 357,220 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนการ
ด าเนินงานเน่ืองจาก
เป็นการเบิกจ่าย
ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/
เหตุผล 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

10 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

กอง
การศึกษา 

200,000 150,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 - - 150,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผนการด าเนินงาน
เน่ืองจากเป็นการ
เบิกจ่ายตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 
(เรียนฟรี 5 ปี)  
ในระดับประถมศึกษา 

กอง
การศึกษา 

80,000 - 23,800 ก.ย.63 ก.ย.63 5,550 - - 18,250 ก.ย.63 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผนการด าเนินงาน 

รวมแผนงานการศึกษา 11,919,140 11,171,540 106,692   10,218,758 - 368,193 691,281    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

30,000 25,000 - ก.พ. 63  เม.ย. 63  24,025 - - 975 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการล่าช้ากว่าที่
ก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคติดต่อและ
งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

300,000 100,000 - ม.ค.63 ก.ย.63 87,040 - - 12,960 ส.ค.63 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะ 
เวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน 

3 อุดหนุนส าหรับ
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

280,000 280,000 - ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 280,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

รวมแผนงานสาธารณสุข 610,000 405,000 -   111,065 - - 293,935    
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 

กองการศึกษา 90,000 90,000 - มี.ค.63  มิ.ย.63  - - - 90,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

2 โครงการจัดส่ง
ประกวดและการ
การแข่งขันต่างๆ 

กองการศึกษา 200,000 100,000 - ธ.ค.62 ม.ค.63 - 99,900 - 100 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 และงบประมาณ
ที่เหลือได้โอนลดเพื่อไป
ด าเนิน “โครงการ
ก่อสร้างป้ายโครงการ 
1 อ าเภอ  1 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ และ
โครงการก่อสร้างป้าย
โครงการ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ  เน่ืองใน
โอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” 

รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  290,000   190,000   -       -     99,900   -     90,100     



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

กองการศึกษา 40,000 40,000 - ธ.ค.62 ม.ค.63 37,000 3,000 - 0 ก.พ. 63  เม.ย. 63  ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไป
ตามห้วงระยะ เวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนการด าเนินงาน 
และงบประมาณที่เหลือได้
โอนลดเพื่อใช้ในการ
บริหารงาน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  

2 โครงการถนนสายบุญ กองการศึกษา 10,000 10,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 - - - 10,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

3 โครงการฝึกอบรมด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุและ                
ทัศนศึกษาดูงาน 

กองการศึกษา 350,000 350,000 - มี.ค.63 ก.ย.63 - 350,000 - 0 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
และงบประมาณที่เหลือได้
โอนเพื่อไปใช้ในด าเนิน
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนเกษมศรี ซอย
เข้าศูนย์การเรียนรู้” 

 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
สตรีและทัศนศึกษา 
ดูงาน 

กอง
การศึกษา 

250,000 200,000 - พ.ค.63 ก.ย.63 - 147,000 - 53,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  และงบประมาณที่
เหลือได้โอนเพื่อไปใช้ใน
ด าเนินโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนนเกษมศรี 
ซอยเข้าศูนย์การเรียนรู้” 

5 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล
วานรนิวาส(ฝึกอบรม
และค่ายกิจกรรม) 

กอง
การศึกษา 

100,000 100,000 - ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 100,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

6 โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
พื้นฐาน 

กอง
การศึกษา 

30,000 20,000 - ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 20,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  

 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

7 โครงการกิจกรรมทาง
ศาสนาและศาสนพิธี 

กอง
การศึกษา 

10,000 10,000 - ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 10,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

8 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

10,000 10,000 - ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 10,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 800,000 740,000 -   37,000 500,000 - 203,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองการศึกษา ๖,๒๗๔,๘๐๐ 
 

6,274,800 - ต.ค.62 ก.ย.63 5,929,000 - - 345,800 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน 
เน่ืองจากเป็นการ
เบิกจ่ายตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ กองการศึกษา ๑,๙๓๙,๒๐๐ 1,939,200 - ต.ค.62 ก.ย.63 1,617,600 - - 321,600 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน เนื่องจากเปน็
การเบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  กองการศึกษา 90,000 60,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 42,000 - - 18,000 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน เนื่องจากเปน็
การเบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

รวมแผนงานงบกลาง 8,304,000 8,304,000 -   7,588,600 - - 685,400    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 รวม 28 โครงการ 21,933,140 20,790,540 106,692   17,965,423 599,900 368,193 1,963,716    

 
 

 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 
 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/
เหตุผล 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการจ้างเหมา
แรงงานรักษาความ
สะอาดกวาดถนน  
ตัดหญ้าไหล่ทางในเขต
เทศบาลเก็บขนขยะใน
ชุมชนและคัดแยกขยะ
ที่โรงคัดแยกขยะ
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2,620,800
  

2,620,800
  

- ต.ค.62 ก.ย.63 2,489,480 - - 131,320 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผนการด าเนินงาน 
เน่ืองจากเป็นการ
เบิกจ่ายตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

2 โครงการจ้างเหมา
บริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ตลาดสด
เทศบาล  

กอง
สาธารณสุขฯ 

102,200 102,200  - ต.ค.62 ก.ย.63 102,200 - - 0 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน 
เนื่องจากเป็นการ
เบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

3 โครงการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนปฏิบัติการ LA 21 
ระดับท้องถิ่น (ส่งเสริม
พหุภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

100,000 50,000 - ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 50,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 

 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 
 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

4 โครงการวันสิ่งแวดล้อม
โลก "ท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม" 

กอง
สาธารณสุขฯ 

30,000 30,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 - - - 30,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ปลูกต้นไม้บริเวณ
ระบบก าจัดขยะ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

100,000 10,000  - มิ.ย.63 มิ.ย.63 10,000  - - 0 พ.ค.63 มิ.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน  

6 โครงการปรับปรุง/
พัฒนาบ่อฝังกลบขยะให้
ถูกตามหลักสุขาภิบาล 
(control drum Lanfill) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

531,800 531,800  - มิ.ย.63 มิ.ย.63 -  - 531,800
  

- - - ด าเนินการยังไม่แล้ว
เสร็จ ไม่เป็นไปตามห้วง
เวลาที่ก าหนดไว้ และได้
กันเงินเพื่อก่อหน้ีผูกพัน
เรียบร้อยแล้ว 

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,484,800 3,344,800 -   2,601,680 - 531,800 211,320    
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการถนนสีเขียว กองช่าง 100,000 100,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 - 100,000 - - - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ  
งบประมาณที่เหลือได้
โอนลดเพื่อใช้ในการ
บริหารงาน แผนงาน
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000 100,000 -   - 100,000 - -    
  

  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการจ้างเหมา
แรงงานบ ารุงรักษา,ปลูก
พันธ์ุไม้, ตกแต่งต้นไม้ที่
สวนสาธารณะ 
สาธารณะอ่ืนๆ 

กองช่าง 1,310,400 1,310,400 - ต.ค.62 ก.ย.63 1,278,760 - - 31,640 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน เนื่องจากเปน็
การเบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,310,400 1,310,400 -   1,278,760 - - 31,640    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 รวม 8 โครงการ 4,895,200 4,755,200 -   3,880,440 100,000 531,800 242,960    

 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท าความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- 168,000 
 

- ต.ค.62 ก.ย.63 168,000 
 

- -  0 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน เนื่องจากเปน็
การเบิกจ่ายตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
รัฐพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษา/ 
วันปิยมหาราช งานรัฐพิธี
อื่น  ๆ(รวมถึงงานอื่น ๆ   
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

300,000 150,000  ต.ค.62 ก.ย.63 149,960 
 

- - 40 พ.ย.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน  

3 ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง
เสด็จ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

300,000 30,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 - - - 30,000 ต.ค.62 ก.ย.63 ไม่ได้ด าเนินโครงการและ
ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไม่มีการเสด็จในพื้นท่ี 

4 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิก 
สภาท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

500,000 500,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 - 500,000 - 0 ต.ค.62 ก.ย.63 ไม่ได้ด าเนินโครงการและ
ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไม่มีการเลือกตั้งระดับ
ท้องถ่ิน งบประมาณท่ี
เหลือได้โอนเพื่อไปใช้ใน
ด าเนินกาจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกดีเซล 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

5 โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

500,000 200,000 - ต.ค.62 ธ.ค.62 - 200,000 - 0 ต.ค.62 ก.ย.63 ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 และงบประมาณท่ี
เหลือได้โอนเพื่อไปใช้ใน
ด าเนินกาจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกดีเซล 

6 โครงการจัดท า
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง 100,000 100,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 - 100,000 - 0 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพงาน
บริหารงานคลัง 

กองคลัง 100,000 100,000 - พ.ย.62 ก.พ.63 - 100,000 - 0 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 1,800,000 1,248,000 -   317,960 900,000 - 30,040    
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้าน 
สาธารณภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

200,000 10,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 - - - 10,000 ต.ค.62 ก.ย.63 ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

80,000 30,000 - ธ.ค.62 
เม.ย.63 

ม.ค.63 
เม.ย.63 

 

12,980 17,000 - 20 ธ.ค.62 
 

ม.ค.63 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลา  

3 โครงการฝึกจัดตั้ง  
อปพร. 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

200,000 100,000 - พ.ย.62 ม.ค.63 
 

- 100,000 - 0 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ
งบประมาณที่เหลือได้
โอนเพื่อไปใช้ในด าเนิน
กาจัดซ้ือครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกดีเซล  

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง  สมานฉันท์  
ของคนในชาติ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 10,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 - 10,000 - 0 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ  
ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
และงบประมาณที่เหลือ
ได้โอนเพื่อไปใช้ใน
ด าเนินกาจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถบรรทุก
ดีเซล 

 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
--------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมมือในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13,000 13,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 13,000 - - 0 ม.ค.63 เม.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาในแผนการด า
การด าเนินงาน  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 503,000 163,000 -   25,980 127,000 - 10,020    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการประชาคม 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000 30,000 - ต.ค.62 ก.ย.63 - - - 30,000 - - ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากสถานการณ์ 
แพร่เชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   30,000 30,000 -   - - - 30,000    
 แผนงานพาณิชย์     

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการจริง การบริหารเวลา/เหตุผล การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กอง
สาธารณสุขฯ  

- 698,880 - ต.ค.62 ก.ย.63 684,600 - - 14,280 ต.ค.62 ก.ย.63 ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน 
เน่ืองจากเป็นการ
เบิกจ่ายตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

รวมแผนงานพาณิชย์ - 698,880 -   684,600 - - 14,280    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 รวม 14 โครงการ 3,031,880 2,139,880 -   1,028,540 1,027,000 - 84,340    
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ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 เครื่องโทรสาร  
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

18,000 18,000 - ม.ค.63 มี.ค.63 17,500 - - 500 ม.ค.63 มี.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2 เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน ขนาด 
18,000 บีทียู  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

400,000 

114,400 - ม.ค.63 มี.ค.63 112,000 - - 2,400 ม.ค.63 มี.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน ขนาด 
36,000 บีทียู 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

188,000 - ม.ค.63 มี.ค.63 184,400 - - 4,000 ม.ค.63 มี.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนทึบขนาด  
3 ฟุต 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- 4,000 - ม.ค.63 มี.ค.63 3,200 - - 800 ม.ค.63 มี.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนทึบขนาด  
4 ฟุต 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- 8,000 - ม.ค.63 มี.ค.63 7,400 - - 600 ม.ค.63 ส.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ แต่ไม่
เป็นไปห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

6 กล้องวงจรปิดพร้อม 
การติดตั้ง 

กองคลัง  16,500 16,500 - ต.ค.62 ม.ค.63 16,500 - - 0 ต.ค.62 ม.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

7 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน 

กองคลัง - 15,000 - ต.ค.62 ม.ค.63 15,000 - - 0 ต.ค.62 ม.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

8 ตู้โชว์แบบกระจก ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- - 26,700 ต.ค.63 ธ.ค.63 - - 26,700 - - - โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่และด าเนินการ
กันเงินแบบไม่กอหน้ี
ผูกพัน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจ่าย 

รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 734,500 363,900 26,700   355,600 - 26,700 8,300    
 แผนงานการศึกษา 

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

9 เก้าอ้ีพลาสติก  
(สีขาว) 

กองการศึกษา 29,000 29,000 - ธ.ค.62 เม.ย.63 29,000 - - 0 ธ.ค.62 เม.ย.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

10 เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน มีระบบฟอก
อากาศ  ขนาด 
36,000  BTU 

กองการศึกษา 300,000 47,000 - ธ.ค.62 เม.ย.63 46,000 - - 1,000 ธ.ค.62 เม.ย.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

11 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 
ชนิด 20 ช่อง 

กองการศึกษา - 6,400 - ธ.ค.62 เม.ย.63 5,980 - - 420 ธ.ค.62 เม.ย.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมแผนงำนกำรศึกษำ  329,000 82,400 -   80,980 - - 1,420    
 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

12 ถังน้ าแบบพลาสติก กองช่าง 55,800 37,200 - ต.ค.62 ธ.ค.62 37,200 - - 0 ต.ค.62 ธ.ค.62 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 55,800 - -   37,200 - - 0    
รวมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1,119,300 483,500 26,700   473,780 - 26,700 9,720    
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ครุภัณฑ์วทิยุและไฟฟ้ำ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 เครื่องบันทึกเสียง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20,000 12,000 - พ.ย.62 เม.ย.63 11,500 - - 500 พ.ย.62 เม.ย.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2 เครื่องปรับแรงดัน
กระแสไฟฟ้า 

กองคลัง - 39,000 - ต.ค.62 ม.ค.63 39,000 - - 0 ต.ค.62 ม.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  20,000 51,000 -   50,500 - - 500    
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

3 วิทยุพกพา  ส านัก
ปลัดเทศบาล 

130,000 24,000 - ม.ค.63 มี.ค.63 - 24,000 - 0 - - ไม่ได้จัดซ้ือ โอนลด
เพื่อด าเนินการ
จัดซ้ือรถบรรทุก
(ดีเซล)  

รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 130,000 24,000 -   - 24,000 - 0    
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ครุภัณฑ์วทิยุและไฟฟ้ำ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ตามแผน 
เทศ

บัญญัติฯ  
โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

4 หม้อแปลงไฟฟ้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส   

กองช่าง - - 253,800 ส.ค.63 ก.ย.63 - - 253,800 0 - - โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ โดย
ด าเนินการกันเงิน
แบบไม่ก่อหน้ี
ผูกพันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   - - 253,800   - - 253,800 0    
รวมครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้ำ 150,000 75,000 253,800   50,500 24,000 253,800 500    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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ครุภัณฑโ์ฆษณำและเผยแพร ่
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ (ขนาด 
3,500 ANSI 
Lumens) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

33,700 33,700 - พ.ย.62 มี.ค.63 25,450 - - 8,250 พ.ย.62 ส.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ แต่ไม่
เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ (ขนาด 
4,000 ANSI 
Lumens) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

42,500 42,500 - พ.ย.62 มี.ค.63 38,900 - - 3,600 พ.ย.62 ส.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ แต่ไม่
เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 
(ขนาด 200 น้ิว) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

45,500 45,500 - พ.ย.62 มี.ค.63 44,450 - - 1,050 พ.ย.62 ส.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ แต่ไม่
เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  121,700 121,700 -   108,800 - - 12,900    
รวมครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่ 121,700 121,700 -   108,800 - - 12,900    

 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                                        หน้า 81 I                               

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 ชุดดับเพลิง ผ้า FR ส านัก
ปลัดเทศบาล 

300,000 40,000 - ม.ค.63 มี.ค.63 20,000 20,000 - 0 ม.ค.63 เม.ย.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 
งบประมาณที่เหลือ
โอนลดเพื่อ
ด าเนินการจัดซ้ือ
รถบรรทุก(ดีเซล) 

2 หมวกดับเพลิงแบบ
เต็มใบ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

150,000 10,000 - ม.ค.63 มี.ค.63 10,000 - - 0 ม.ค.63 เม.ย.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ และล่าช้า
กว่าห้วงระยะเวลาที่
ก าหนด 

รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  450,000 50,000 -   30,000 20,000 - 0    
รวมครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 450,000 50,000 -   30,000 20,000 - 0    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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ครุภัณฑด์นตรแีละนำฏศิลป ์
 แผนงานการศึกษา   

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 กลองชุดใหญ่ กองการศึกษา 

50,000 

11,000 - ม.ค.63 มิ.ย.63 11,000 - - 0 ม.ค. 63 มี.ค. 63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2 ฉาบทองเหลือง กองการศึกษา 600 - ม.ค.63 มิ.ย.63 600 - - 0 ม.ค. 63 มี.ค. 63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 ฉิ่งทองเหลือง กองการศึกษา 600 - ม.ค.63 มิ.ย.63 600 - - 0 ม.ค.63 มิ.ย.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4 
 

แทมโบรีน แบบครึ่ง
วงกลมมีที่จับ 

กองการศึกษา 1,000 - ม.ค.63 มิ.ย.63 1,000 - - 0 ม.ค.63 มิ.ย.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมแผนงำนกำรศึกษำ   50,000 13,200 -   13,200 - - 0    
รวมครุภัณฑ์ดนตรแีละนำฏศิลป์ 50,000 13,200 -   13,200 - - 0    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายไหล่ 

กอง
สาธารณสุขฯ  

38,000 38,000 - ม.ค.63 มี.ค.63 38,000 - - 0 ม.ค.63 ก.พ.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน 38,000 38,000 -   38,000 - - 0    

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

2 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด 22 น้ิว ชนิด
ใช้เครื่องยนต์ แบบ
มือถือ 

กองช่าง  22,000 - 22,000 ม.ค.63 มิ.ย.63 17,920 - - 4,080 มี.ค.63 มิ.ย.63 โอนมาตั้งจ่าย
รายการใหม่
ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 22,000 - 22,000   17,920 - - 4,080    
รวมครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 60,000 38,000 22,000   55,920 - - 4,080    

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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ครุภัณฑ์กำรเกษตร   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 เครื่องสูบน้ าบาดาล 
(ปั๊มน้ าบาดาลหรือ
ปั๊มซับเมอร์ส) 

กองช่าง  24,000 24,000 - ต.ค.62 ธ.ค.62 24,000 - - 0 ม.ค.63 มี.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ แต่ล่าช้า
กว่าที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน 

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 24,000 24,000 -   24,000 - - 0    
รวมครุภัณฑ์กำรเกษตร   24,000 24,000 -   24,000 - - 0    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                                        หน้า 85 I                               

ครุภัณฑโ์รงงำน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด 22 น้ิว ชนิด
ใช้เครื่องยนต์ แบบ
มือถือ 

กองช่าง  22,000 22,000 - พ.ย.62 ม.ค.63 - 22,000 - 0 - - โอนลดเพื่อโอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ไว้ที่
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว เพื่อให้
ถูกต้องตามการ
จ าแนกประเภท
ครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ  

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 22,000 22,000 -   - 22,000 - 0    
รวมครุภัณฑ์โรงงำน 22,000 22,000 -   - 22,000 - 0    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

90,000 30,000 - ม.ค.63 มี.ค.63 27,000 - - 3,000 ม.ค.63 มี.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

12,900 4,300 - ม.ค.63 มี.ค.63 4,200 - - 100 ม.ค.63 มี.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล 

กองคลัง 22,000 22,000 - ต.ค.62 ม.ค.63 21,700 - - 300 ต.ค.62 ม.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

กองคลัง 8,600 8,600 - ต.ค.62 ม.ค.63 8,600 - - 0 ต.ค.62 ม.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 133,500 64,900 -   61,500 - - 3,400    

 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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 แผนงานการศึกษา   

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

กองการศึกษา 22,000 22,000 - พ.ย.62 มี.ค.63 21,700 - - 300 ต.ค.62 ม.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

6 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

กองการศึกษา 4,300 4,300 - พ.ย.62 มี.ค.63 4,300 - - 0 พ.ย.62 มี.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

7 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 

กองการศึกษา 3,500 3,500 - พ.ย.62 มี.ค.63 3,500 - - 0 พ.ย.62 มี.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล 

ร.ร.อ.ทบ.
วานรนิวาส/
ศพด.ทต. 
วานรนิวาส/
กองการศึกษา 

44,000 44,000 - พ.ย.62 มี.ค.63 43,400 - - 600 พ.ย.62 มี.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

9 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

ร.ร.อ.ทบ.
วานรนิวาส/
ศพด.ทต. 
วานรนิวาส/
กองการศึกษา 

8,600 8,600 - พ.ย.62 มี.ค.63 8,600 - - 0 พ.ย.62 มี.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมแผนงานการศึกษา 73,800 73,800 -   72,900 - - 900    
 
 
 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  

 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

10 คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 

กอง
สาธารณสุข 

30,000 30,000 - เม.ย.63 มิ.ย.63 27,000 - - 3,000 ม.ค.63 ก.พ.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมแผนงำนสำธำรณสุข 30,000 30,000 -   27,000 - - 3,000    

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

11 เครื่องพิมพ์
Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED สี 

กองช่าง 15,000 15,000 - พ.ย.62 มี.ค.63 15,000 - - 0 ต.ค.62 ม.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

12 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 

กองช่าง 30,000 30,000 - พ.ย.62 มี.ค.63 27,000 - - 300 ต.ค.62 ม.ค.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 45,000 45,000 -   42,000 - - 300    
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 282,300 213,700 -   203,400 - - 7,600    

 
 
 
 
ครุภัณฑ์อืน่ ๆ   



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ รำยกำรครุภัณฑ์  
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 เต็นท์ผ้าใบ  
พร้อมโครง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

200,000 200,000 - พ.ย.62 มี.ค.63 200,000 - - 0 พ.ย.62 เม.ย.63 ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ แต่ล่าช้า
กว่าที่ก าหนดไว้ใน
แผน 

รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 200,000 200,000 -   200,000 - - 0    
รวมครุภัณฑ์อื่น ๆ   200,000 200,000 -   200,000 - - 0    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง   



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ 
รำยกำร
ครุภัณฑ์  

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรจริง กำรบริหำรเวลำ/
เหตุผลสนับสนนุ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ  โอนเพิ่ม เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 รถบรรทุก (ดีเซล)  ส านัก
ปลัดเทศบาล 

900,000 - 854,000 ต.ค.63 มี.ค.64 - - 854,000 0 - - โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่และด าเนินการ
กันเงินแบบไม่กอหน้ี
ผูกพัน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจ่าย 

รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 900,000 - 854,000   - - 854,000 0    
รวมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง   900,000 - 854,000   - - 854,000 0    

ครุภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 3,379,300 2,095,100 302,500   1,159,600 920,000 280,500 37,500    
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1.2.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงการพัฒนาความรู้ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถพึ่งพอตนเองได้  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเท่ียว 
ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเจตอ าเภอ

วานรนิวาส เพื่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเขตพื้นที่รับต่อติดต่อกันระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินน้ันควรมีการบูรณาการร่วมกันอย่างจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและ

เยาวชนอย่างแท้จริงต้องมีการสร้างความตระหนัก  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมดุลยั่งยืน 
เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและ

เยาวชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นค่านิยม 
วัฒนธรรมที่แท้จริงในสังคม จนเกิดความรักความหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างแท้จริง  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถ

พัฒนาตนและองค์กรให้เกิดสัมฤทธ์ิผลตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้าน 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย              
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายละเอียด
ดังนี้       

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับมหภาค 

ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสว่ามีความสอดคล้องความ
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์
จังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 

2.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
1) วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดวิสยัทัศน์ไว้ว่า “เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่สังคมคุณธรรม  
น าการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เตรียมคนสู่ชีวิตที่ยั่งยืน” เป็นการแสดงให้เห็น
จุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อน ถึงสภาพการณ์ของท้องถ่ิน
ในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็น
ถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถ่ินในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ           
สิ่งแวดล้อม  

2) พันธกิจ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ความมุ่งหวัง เพื่อช้ีน าการด าเนินงาน ขอบข่ายงานภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยก าหนดไว้ ดังนี้  
(1) สร้างเสริมรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) พัฒนาด้านสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยความเสมอภาค

และเป็นธรรม 
(4) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) อ านวยการบริหารราชการและขับเคลื่อนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

3) ยุทธศาสตร์ 
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสจากการวิเคราะห์

สภาพปัญหาเพื่อหาสาเหตุ และก านดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านผังเมือง 
ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโยโลยี และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การก าหนดยุทธศาสตร์ต้อง
สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ดังนั้น เทศบาล
ต าบลวานรนิวาสจึงได้ก าหนดยุทธศาตร์ ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเที่ยว 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                          หน้า 93 I                                                                                                          

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลยั่งยืน  
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

4) แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องจ าแนกแผนงานตามรูปแบบและ

การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจายประจ าปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กรมส่งสริมการปกครอง
ท้องถ่ินก าหนดภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และยังต้องแบ่งออกเป็นต่าง ๆ                
อีกด้วย ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1.2 ด้านเศรษฐกิจ  
1.2.1 แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเท่ียว 
2.1 ด้านบริหารงานทั่วไป 

2.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
2.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

2.2.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม  
2.3 ด้านเศรษฐกิจ  

2.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
3.1 ด้านบริหารงานทั่วไป 

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

3.2.1 แผนงานการศึกษา 
3.2.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.2.3 แผนงานสร้างความ  เข้มแข็งของชุมชน 
3.2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

3.3 ด้านการด าเนินงานอื่นๆ  
3.3.1 แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

4.1.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

4.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1 ด้านบริหารทั่วไป 

5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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5.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
5.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5.3 ด้านเศรษฐกิจ 
5.3.1 แผนงานการพาณิชย์ 

5) เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนจริงและจะ

ด าเนินจริงในท้องถ่ิน ความชัดเจนของเป้าหมาย จ าเพาะเจาะจง โดยการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการพัฒนาท้องถ่ิน             
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาเพื่อกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ินไปพร้อม  ๆ              
กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงก าหนดเป้าประสงค์ ไว้ดังนี้  

(1) การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
(3) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

6) ตัวชี้วัด 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดตัวบ่งช้ีความสามารถของหน่วยงานว่าปฏิบัติงาน

บรรลุเป้าประสงค์วางไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด เป็นการอธิบายตัวช้ีวัดได้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัมนาท้องถ่ินที่ด าเนินการจริง ซึ่งก าหนดตัวช้ีวัดในภาพรวมไว้ดังนี ้

(1) การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 
- การพัฒนาอาชีพและการแข่งขัน 
- การพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม/องค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
- ประชาชนรู้จักหลักในการท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง  
- ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ  
- อาหารสะอาด ปลอดภัย  

(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
- คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 
- ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน 
- สถานศึกษามีความพร้อมทางบุคลากร นักเรียน ประชาชน ได้รับการพัฒนา

เพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ  
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนยากจน และผู้ด้อยโอกาสทุกคน  
- เด็กนักเรียนในโรงเรียน ผู้มีความเสี่ยงหรือแนวโน้มยุ่งเกียวกับยาเสพติด และ

ประชาชนทั่วไป 
(3) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

- พัฒนาการบริหารขององค์กร  
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการสัญจร 
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7) ค่าเป้าหมาย 
การก าหนดค่าเป้าหมายของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่มีกรอบระยะเววลาในการ

ด าเนินการเท่าไหร่ กี่ครั้ง หรือร้อยละ หรือมีความกว้าง ยาว กลุ่มองค์กรต่างๆ เป็นต้น ที่ เกิดข้ึนจริงและ           
จะด าเนินการจริงในท้องถ่ินภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

8) กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทั ศน์เพื่อส าเร็จ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1) การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันด้านการเกษตร โดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเท่ียว 
1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
2) การสาธารณูปโภคสาธารณูปการพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
2) พัฒนาและส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
4) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
2) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3) การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
4) มี ก ารจั ด ระบ บ การ ศึก ษ าอย่ า งทั่ ว ถึ งแล ะ ได้ คุณ ภ าพ ต าม ม าตร ฐาน ที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
5) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และระหว่างชุมชนกับเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลยั่งยืน  
1) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  

ที่ดินกรรมสิทธ์ิ และสิทธิครอบครองของประชาชน 
2) การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
1) การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมพร้อมที่จะให้บริการประชาชน

อย่างเต็มก าลังความสามารถและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือ

ประชาชนในชุมชนได้ทันท่วงที 
9) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

เทศบาลต าบลวานรนรนิวาส ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ว่า “การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนครเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน” และ “การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารในการให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่” เป็นแสดง
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ความมุ่ งมั่ น  ตั้ งมั่ น  ในการพัฒ นาท้ อ ง ถ่ินที่ เล็ ง เห็ น ให้ เกิ ดการพัฒ นาให้ วัต ถุประสงค์ที่ ก าห นดไว้                               
ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  

10) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลต าบลวานรนิวาสทั้งหมด              

ผลแห่งความส าเร็จ คือ การด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ก าหนด
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จ าแนกโครงการตามแผนงาน โดยมีสอดคล้องกับสิ่งที่ก าหนดไว้จนเกิด
สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ การด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ที่ด าเนินการภายในยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาสทั้ง 5 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล  

2.1.3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก               

ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านผังเมือง ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้ความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  
ด้านผังเมือง  ด้านการศึกษา  ด้านเทคโนโลยี  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูง 

2. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปต่างๆต่ า ท าให้รายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย  

3. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
4. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส าหรับอยู่อาศัย และเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ (ที่ราชพัสดุ) 
5. เป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก การเคลื่อนไหวเศรษฐกิจมีน้อย และกระจุกตัว 

2. ด้านสังคม 1. ปัญหาผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
2. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
3. ปัญหาครอบครัว 
4. ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงและไม่ร้ายแรง 

3. ด้านผังเมือง   1. ปัญหาน้ าท่วม 
2. ปัญหาร่องระบายไม่เพียงพอ 
3. ถนนและซอยต่างๆ แคบ  
4. ถนนช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ  

4. ด้านการศึกษา   1. ยังขาดนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน และขาดความต่อเนื่อง  
2. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา 

5. ด้านเทคโนโลยี 1. การท างานภายใต้ระบบข้อมูลต่างๆของ อปท. ยังมีความซ้ าซ้อน 
2. เทคโนโลยีสาธารณะยังมีให้บริการไม่ทั่วถึง 
3. ประชาชนบางส่วนยังขาดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

6. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย  ไม่มีสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงาม 
2. ชุมชนแออัด 
3. ปริมาณขยะที่มากข้ึน 
4. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ของช่ือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 
ของเทศบาลต าบล

วานรนิวาส 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน 
(โครงการ) 

ด าเนินการจริง 
(โครงการ) 

        

        

        

        

        

        

รวม   

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

1.1 ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
1.2 ด้านเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงานสร้างควา
เข้มแข็งของชุมชน 
1.2 แผนงานการเกษตร 
 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

2.1 ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 
2.2 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 
2.3 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
2.2 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การจัดการศึกษาและพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 ด้านบริหารงาน
ทั่วไป  
3.2 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 
3.3 ด้านการด าเนินงาน
อ่ืนๆ  

3.1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
3.2.1 แผนงานการศึกษา 
3.2.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.2.3 แผนงานสร้างความ  
เข้มแข็งของชุมชน 
3.2.4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3.3.1 แผนงานงบกลาง 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 
- กองคลัง 

- กองสาธารณสุขฯ 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน 

4.1 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 
4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- กองสาธารณสุขฯ 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองช่าง 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

5.1 ด้านการด าเนินงาน
อ่ืนๆ 
5.2 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 
5.3 ด้านเศรษฐกิจ 

5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  
5.2 แผนงานรักษาความ 
สงบภายใน  
5.3 แผนงานพาณิชย์         

- ส านักปลัดเทศบาล 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองสาธารณสุขฯ 

  

รวม   
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ผลของการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัตทิี่เทศบาลต าบลวานรนิวาสเป็นหน่วยด าเนินการ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถปุระสงค ์
เป้าหมายที ่

ด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   รวม     
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินเป็นการติดตามและประเมนิผลความสอดคลอ้ง และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และการติดตามและประเมนิผลโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ขององคงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาทสีอดคล้อง
กับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลวิุสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนา
นั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart               
ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน   

การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
( Standard criteria ) และตัวช้ีวัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบ
แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น 
วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและ
งบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็น
การตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ ท าการประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังน้ี     
ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินร่วมประชุมเพื่อก าหนด

กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
ดังนี้     

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้   
    1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
    2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
    3) ความก้ าวหน้ ากิจกรรมที่ ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4) ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลติกับทรัพยากรที่ใช้
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
    6) ผลลัพธ์และผลผลติ เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า กิจกรรม
ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม  
    7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรอือาจเลอืกใช้ในบางแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและ
สามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถ่ินได ้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
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1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
    1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3) การประเมินผลกระทบ    

ขั้นตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

ขั้นตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน และผลการติดตามและประเมนิโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
 

2.4 ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
  - การใช้แบบสอบถาม (แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานร
นิวาสในภาพรวม) 

2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน
แล้ว 
  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
  แบบท่ี 3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมี
ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล   
 

 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19.20 96.00 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.70 91.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 56.80 94.67 
      ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  10 ๙.๖๐ 96.00 
      3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร  10 ๙.๐๐ 90.00 
      ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8.80 88.00 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ 5 ๔.๙๐ 98.00 
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๔.๙๐ 98.00 
      ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 ๔.๘๐ 96.00 
      ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 ๔.๘๐ 96.00 
      ๓.๘  แผนงาน 5 ๕.๐๐ 100.00 
      ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 ๕.๐๐ 100.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.40 88.00 

รวมคะแนน  100 89.70 89.70 
 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

100 คะแนน พบว่า ได้คะแนน 89.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.70 ของคะแนนทั้งหมดในภาพรวม                  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการพิจารณา พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของคะแนนทั้งหมดในประเด็นการพิจารณา โดยได้คะแนน 
19.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน รองลงมา ได้แก่ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 94.67 
ของคะแนนทั้งหมดในประเด็นการพิจารณา โดยได้คะแนน 56.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน 
ตามล าดับ และการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 13.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
15 คะแนน โดยคิดเป็นร้อยละ 91.33 ของคะแนนทั้งหมดในประเด็นการพิจารณา  
  ท่ีเป็นเช่นน้ัน/เหตุผล  เพราะข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ซึ่งมีขนาดเล็ก ง่ายและสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล การเปลี่ยนสภาพทางภูมิศาสตร์มีน้อย อีกทั้งมีการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ท าให้ทราบถึงสภาพ
ปัญหา สภาพพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ตรงตามความต้องการ แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  

 

 
 

ส่วนท่ี 3 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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1.2 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 20 ๑๙.๒๐ 96.00 
1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๓ ๒.๙๐ 96.667 

1.2 ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

๒ ๒.๐๐ 100.00 

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

๒ ๑.๙๐ 95.00 

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

๒ ๑.๙๐ 95.00 

1.5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

๒ ๑.๙๐ 95.00 

1.6 ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

๒ ๒.๐๐ 100.00 

1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

๒ ๑.๙๐ 95.00 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

๒ ๑.๙๐ 95.00 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓ ๒.๘๐ 93.33 

รวม 20 ๑๙.๒๐ 96.00 
 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

ต าบลวานรนิวาสได้คะแนนสุดของการการประเมินในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของคะแนนในประเด็นการ
พิจารณา ไดค้ะแนน 19.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน   
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ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 
 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.70 94.00 

2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 1.๗๐ 85.00 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 0.๘๐ 80.00 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1.80 90.00 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง  ๆสภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 1.๙๐ 95.00 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง  ๆทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2 1.๙๐ 95.00 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 1.๙๐ 95.00 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 
เชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 ๑.๙๐ 95.00 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1 0.90 90.00 

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

1 0.90 90.00 

รวม 15 13.70 91.33 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  พบว่า                   

ได้คะแนนเท่ากับ 13.70 คะแนน จากคะแนนเต็มเท่ากับ 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.33 ของคะแนนใน
ประเด็นการพิจารณา  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 
 

ยุทธศาสตร์ 60 56.80 94.67 
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 ๙.๖๐ 90.00 

3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 ๙.๐๐ 88.00 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

5 4.4 98.00 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลต าบลวานรนิวาส และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 ๔.๙๐ 98.00 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 ๔.๙๐ 96.00 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 ๔.๘๐ 96.00 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง 
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 ๔.๘๐ 100.00 

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานร
นิวาส ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 ๕.๐๐ 100.00 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5 ๕.๐๐ 100.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 
 

ยุทธศาสตร์    
3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4.4 88.00 

รวม  60 56.80 94.67 
 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ พบว่าได้คะแนนเท่ากับ 
56.80 คะแนน คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.67 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา 
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2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.40 94.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.30 93.00 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.20 92.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.20 92.00 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 58.45 97.42 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.95 99.00 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.85 97.00 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.90 98.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.80 96.00 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.85 97.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.90 98.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.90 98.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.80 96.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.80 96.00 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.90 98.00 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 4.90 98.00 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.90 98.00 
รวมคะแนน  100 95.55 95.55 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 100 คะแนน พบว่า 
ได้คะแนน 95.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.55 ของคะแนนทั้งหมดในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
การพิจารณา พบว่า ประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 97.42 ของคะแนนในประเด็นการ
พิจารณา โดยได้คะแนน 58.45 คะแนน จากคะแนนเต็มเท่ากับ 60 คะแนน รองลงมาได้แก่ การสรุปสถานการณ์
การพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 94.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา โดยได้คะแนน 9.40 คะแนน จากคะแนน
เต็มเท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาได้แก่ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คิดเป็น
ร้อยละ 93.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา โดยได้คะแนน 9.30 คะแนน จากคะแนนเต็มเท่ากับ                
10 คะแนน ตามล าดับ และประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                         
และประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนามีคะแนนน้อยที่สุดได้คะแนน 9.20 คะแนน คะแนนเต็มเท่ากับ 
10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 9.20 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาในภาพรวม  

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของช่ือโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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และสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตาม
หลักของการจัดท าโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 
 
   

การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม ในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเริ่มเก็บข้อมูลเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในชุมชนทั้ง  14 ชุมชน ชุมชนละ 10 ชุด                  
รวมทั้งสิ้น 140 ชุด และเก็บคืนได้ครบทุกชุมชนจ านวน 140 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ IBM SPSS V.26 (IBM SPSS Statistics Base)  

      3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน

ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นสมาชิกในชุมชนจ านวน 14 ชุมชน  โดยเป็นประชนมีบ้านพักอาศัยใน
เขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส หรือเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้แก่ 
เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ใช้ข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ 
ดังนี้  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ   
 - ชาย 60 42.90 

- หญิง 80 57.10 
2 อายุ   

 ต่ ากว่า 20 ป ี 6 4.30 
21-40 ปี 33 23.60 
41-60 ปี 50 35.70 
61 ปี ขึ้นไป 51 36.40 

3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้  50 35.70 

- มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 49 35.00 
- อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 14 10.00 
- ปริญญาตร ี 23 16.40 
- สูงกว่าปริญญาตรี 3 2.10 
- อ่ืน ๆ  1 0.70 

4 อาชีพหลัก    
 - ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 5.00 

- พนักงานเอกชน 4 2.90 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
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- ลูกจ้างส่วนราชการ 20 14.30 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 46 32.90 
- รับจ้าง 25 17.90 
- นักเรียน/นักศึกษา  4 2.90 
- เกษตรกร           28 20.00 
- อ่ืนๆ  6 4.30 

 รวม 140 (คน)  100.00 
 

 จากตารางขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
IBM SPSS V.26 (IBM SPSS Statistics Base) แสดงผลได้ดังนี้ 

 1.เพศ  
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 140 คน พบว่า มีเพศหญงิมากกว่าเพศ
ชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 ของกลุม่ตัวอย่างทัง้หมด ส่วนเพศชายจ านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.90 ของกลุม่ตัวอย่างทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.10%

42.90%

เพศ

ชาย หญิง
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2. อาย ุ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอายุของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 140 คน พบว่า ช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไป                   

มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ ช่วงอายุ 
41 - 60 ปี มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ ช่วงอายุ                
21 - 40 ปี มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามล าดับ และล าดับสุดท้าย 
คือช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.30 %

23.60%

35.70%

36.40%

อายุ

ต่ ากว่า 20 ปี

21-40 ปี

41-60 ปี

61 ปี ขึ้นไป 
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3. ระดับการศึกษา 
   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 140 คน พบว่า

การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ ระดับมัธยม/ปวช./เทียบเท่า จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ ระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.10 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ล าดับสุดท้าย คือ การศึกษาระดับอื่น ๆ เช่น ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.70%

35.00%

10.00%

16.40%

2.10% 0.70%

ระดับการศึกษา

- ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้ - มัธยม/ปวช./เทียบเท่า - อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า - ปริญญาตรี - สูงกว่าปริญญาตรี - อื่น ๆ 
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4. อาชีพหลัก 
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 140 คน พบว่า อาชีพค้าขาย/

ธุรกิจส่วนตัวมีจ านวนมากที่สุดจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา 
คือ เกษตรกร จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่ างทั้งหมด รองลงมา คือ รับจ้าง
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ ลูกจ้างส่วนราชการจ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7
คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ อาชีพอื่น ๆ เช่น ข้าราชการบ านาญ 
แม่บ้าน เป็นต้น จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ล าดับสุดท้ายเท่ากับ 2 
อาชีพ คือ พนักงานเอกชนและนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 
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3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการ ในภาพรวม จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ที่
ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส จ านวน 140 คน  เป็นข้อค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้ตอบแสดงความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ  

พึงพอใจมากที่สุด  = 5 
พึงพอใจมาก = 4  
พึงพอใจปานกลาง = 3 
พึงพอใจน้อย = 2 
พึงพอใจน้อยที่สุด = 1  
เกณฑ์การแปลความหมายของแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล

วานรนิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกณฑ์การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของมาตรการวัดของลิเคิร์ท                   
ในการพิจารณาตัดสินคะแนนเฉลี่ยที่ก าหนดเกณฑ์ ๕ ระดับ ดังนี้ 

๔.๕๐  - ๕.๐๐  อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด 
๓.๕๐ - ๔.๔๙  อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
๒.๕๐ - ๓.๔๙  อยู่ในระดับ  พึงพอใจปานกลาง 
๑.๕๐ - ๒.๔๙  อยู่ในระดับ  พึงพอใจน้อย 
๐.๐๐ – 1.49  อยู่ในระดับ  พึงพอใจน้อยที่สุด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี ้
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3.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน
ภาพรวมแบ่งตามยุทธศาสตร์  

ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04             
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลปรากฏว่า 

ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

3.76 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 4.08 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 4.11 พึงพอใจมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดลุและ
ยั่งยืน 

4.11 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 4.15 พึงพอใจมาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวม 4.04 พึงพอใจมาก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 4.15 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.11 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สังคมชุมชน และการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.08 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก และรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.76 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
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3.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน
ภาพรวมแบ่งตามยุทธศาสตร์เป็นรายข้อ  

1) ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็น 
พึงพอใจมากที่สดุ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยทีส่ดุ 

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ข้อ 1 การ
ส่งเสริมอาชีพ
และแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

21 15.00 81 57.90 26 18.60 8 5.70 4 2.90 3.76 พึงพอใจมาก 

2. การส่งเสริม
การเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

33 23.60 67 47.90 31 22.10 8 5.70 1 0.70 3.88 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 1 3.82 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน
ภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แยกเป็นรายข้อผล พบว่า ข้อ 2 การส่งเสริม
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสูดเท่ากับ 3.76 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
รองลงมา คือ ข้อ 1 การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76  ผลการประเมินอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก  
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2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

ประเด็น 
พึงพอใจมากที่สดุ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยทีส่ดุ 

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. การแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน และ
ความตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชน  

32 22.90 69 49.30 29 20.70 8 5.70 2 1.40 3.86 พึงพอใจมาก 

4. การได้รับ
ประโยชน์จากการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

35 25.00 74 52.90 23 16.40 6 4.30 2 1.40 3.95 พึงพอใจมาก 

5. การส่งเสริม 
อนุรักษ์และสืบ
สาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

58 41.40 60 42.90 18 12.90 2 1.40 2 1.40 4.21 พึงพอใจมาก 

6. การส่งเสริม 
สนับสนุน
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

57 40.70 65 46.40 18 12.90 0 0.00 0 0.00 4.14 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 2 4.08 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน
ภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08              
ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แยกเป็นรายข้อผล พบว่า ข้อ 5 การส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่าเฉลี่ยสูงสูดเท่ากับ 4.21 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
รองลงมา คือ ข้อ 6 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก รองลงมา คือ ข้อ 6 การได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95               
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ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา คือ ข้อ 3 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความตอบสนอง
ความตองการของประชาชน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็น 
พึงพอใจมากที่สดุ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยทีส่ดุ 

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

7. การส่งเสริม
การเล่นกีฬาและ
กิจกรรมรื่นเริง 
ต่าง  ๆ

47 33.60 67 47.90 25 17.90 1 0.07 0 0.00 4.14 พึงพอใจมาก 

8. การช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ ผูด้้วย
โอกาส และการ
จัดสวัสดิการ
สังคม  

37 26.40 77 55.00 20 14.30 6 4.30 0 0.00 4.04 พึงพอใจมาก 

9. การส่งเสริม
และพัฒนา
การศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชน 

47 33.60 70 50.00 19 13.60 4 2.90 0 0.00 4.14 พึงพอใจมาก 

10. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และการ
เตรียมความพร้อม
สู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างยั่งยืน  

59 42.10 66 47.10 13 9.30 2 1.40 0 0.00 4.30 พึงพอใจมาก 

11.การให้การ
สนับสนุนและ
พัฒนากลุ่ม 
องค์กร ผู้น า
ชุมชน อยา่ง
ต่อเนื่อง 

50 35.70 65 46.40 21 15.00 3 2.10 1 2.10 4.14 พึงพอใจมาก 

12. การป้องกัน
และแก้ปัญหายา
เสพติด 

43 30.70 62 44.30 20 14.30 6 4.30 9 6.40 3.88 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 3 4.11 พึงพอใจมาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน

ภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ผลการประเมินอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก แยกเป็นรายข้อผล พบว่า ข้อ 10 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการเตรียมความ
พร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ค่าเฉลี่ยสูงสูดเท่ากับ 4.30 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา 
คือ ข้อ 7 การส่งเสริมการเล่นกีฬาและกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ ข้อ 9 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชน และข้อ 11 การให้การสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม องค์กร ผู้น าชุมชน อย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 8 การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส และการจัด
สวัสดิการสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และรองลงคือ ข้อ 12                    
การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ  
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็น 
พึงพอใจมากที่สดุ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยทีส่ดุ 

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

13. การบริหาร
จัดการขยะ 
มูลฝอย  

49 53.00 65 46.40 20 14.30 6 4.30 0 0.00 4.12 พึงพอใจมาก 

14. การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

41 29.30 73 52.10 21 15.00 3 21.00 2 1.40 4.06 พึงพอใจมาก 

15. การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

52 37.10 64 45.70 19 13.60 3 2.10 2 1.40 4.15 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 4 4.11 พึงพอใจมาก 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน
ภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แยกเป็นรายข้อผล พบว่า ข้อ 15 การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ค่าเฉลี่ยสูงสูดเท่ากับ 4.15 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ 
ข้อ 13 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และ
รองลงมาคือ ข้อ 14 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ  
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5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น 
พึงพอใจมากที่สดุ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยทีส่ดุ 

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

16. การเปิด
โอกาสให้
ประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหา 
ความต้องการ 
และแนวทาง
แก้ไขปัญหา 

35 25.00 82 58.60 15 10.70 8 5.70 0 0.00 4.03 พึงพอใจมาก 

17. การให้มีจัด
ช่องทางส าหรับ
การรับฟังปัญหา 
ความต้องการของ
ประชาชน 

28 20.0 79 56.40 27 19.30 4 2.90 2 1.40 3.91 พึงพอใจมาก 

18. การ
ให้บริการด้วย
ความเตม็ใจ  
ยิ้มแย้มแจ่มใส
ของพนักงาน 

61 43.60 67 49.90 9 6.40 3 2.10 0 0.00 4.33 พึงพอใจมาก 

19. การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส 

56 40.00 66 47.10 15 10.70 3 2.10 0 0.00 4.25 พึงพอใจมาก 

20. การอ านวย
ความสะดวกของ
สถานที่ให้บริการ 
(ความเพียงพอ
ของโต๊ะ เก้าอ้ี 
สถานที่จอดรถ 
ฯลฯ)  

60 49.90 57 40.70 18 12.90 5 3.60 0 0.00 4.23 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 5 4.15 พึงพอใจมาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน

ภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แยกเป็นรายข้อผล พบว่า ข้อ 18 การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
ของพนักงาน าเฉลี่ยสูงสูดเท่ากับ 4.33 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยสูงสูดเท่ากับ 4.30 
ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 19 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
วานรนิวาส ค่าเฉลี่ยสูงสูดเท่ากับ 4.25 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อ 20 การอ านวย
ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ (ความเพียงพอของโต๊ะ เก้าอี้ สถานที่จอดรถ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ยสูงสูดเท่ากับ 4.23 
ผลการประเมินอยู่ ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ข้อการให้มีจัดช่องทางส าหรับการรับฟังปัญหา                     
ความต้องการของประชาชน ค่าเฉลี่ยสูงสูดเท่ากับ 3.90 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ  
 
 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน                 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้อง ถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เมื่ อ วันที่                           
12 กรกฎาคม 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)                   
ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่โดยได้รับ
ความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญ 
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๔.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
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การสรุปผลในภาพรวมทัง้หมดที่อยู่ในแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – ๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖3) ที่อยู่ใน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ โอนตั้งจ่ายใหม่โอนงบประมาณเพิ่ม รายละเอียด
โครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลวานรนิวาส มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3 350,000 3 155,000 1 100,000 

แผนงานการเกษตร 1 15,735 1 15,735 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9 945,000 9 800,000 5 446,600 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 49 60,104,276 11 4,437,600 11 4,428,700 
แผนงานการศึกษา 1 200,000 - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 
แผนงานการศึกษา  20 11,910,140 11 11,278,232 11 10,586,951 
แผนงานสาธารณสุข  24 1,873,000 3 405,000 2 111,065 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 3,212,060 8 740,000 1 37,000 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 290,000 2 190,000 - - 

แผนงานงบกลาง 3 8,304,000 3 8,304,000 3 7,588,600 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
แผนงานสาธารณสุข 11 9,803,000 6 3,344,800 4 3,133,480 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 920,000 1 100,000 - - 
แผนงานเคหะและชุมชน 3 2,258,000 1 1,310,400 1 1,278,760 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  8 1,600,000 7 1,248,000 2 317,960 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  21 7,163,000 5 163,000 2 25,980 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2 100,000 1 30,000 - - 
แผนงานพาณิชย์         2 5,698,880 1 698,880 1 684,600 

รวม 186 114,757,091 75 33,230,647 45 28,759,696 
 
 
 
 
 

 

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                      หน้า  122 I 

 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการที่อนุมัติปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

โครงการที่ด าเนนิการจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

26 2,667,205 4 365,735 4 785,000 1 100,000 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว 

191 169,799,370 59 61,249,276 20 5,237,600 16 4,885,300 

3. การจัดการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

325 128,639,600 70 25,599,200 28 20,927,232 18 18,333,616 

4. การพัฒนาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลยั่งยืน 

73 56,024,800 19 12,638,300 8 4,755,200 5 4,412,240 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

158 56,203,400 33 14,561,880 15 2,139,880 6 1,028,540 

รวม 773 413,334,375 185 114,757,091 75 33,230,647 45 28,759,696 

พบว่า โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) มีจ านวนทั้งสิ้น 773 โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 413,334,375 บาท โครงการพัฒนาในช่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) มีจ านวน 185 โครงการ งบประมาณ 114,757,091 บาท จ านวนโครงการที่
น ามาสู่การปฏิบัติจ านวน 75 โครงการ งบประมาณ 33,230,647 บาท และโครงการที่ด าเนินได้จริงมีจ านวน 
45 โครงการ งบประมาณ 28,759,696 บาท  
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5.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการพัฒนา งบประมาณ 
จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เฉพาะปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 

จ านวนโครงการที่อนุมัติ
งบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการจริง 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3 

ร้อยละของโครงการ 
ที่ด าเนินการจริง
เปรียบเทียบกับ

แผนฯ 

ประมาณการรายจ่ายตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เฉพาะปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

งบประมาณที่อนุมัติ
งบประมาณประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3 

ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริงเปรียบเทียบกับ

แผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  
การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 4 1 25.00 365,735 170,735 100,000 27.34 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

59 20 16 27.12 61,249,276 5,237,600 4,885,300 7.98 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การจัดการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

70 28 18 25.71 25,599,200 20,927,232 18,333,616 71.62 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ย่ังยืน 

19 8 5 26.32 12,638,300 4,755,200 4,412,240 34.91 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

33 15 6 18.18 14,561,880 2,139,880 1,028,540 7.06 

รวม 185 75 45 24.32 114,757,091 33,230,647 28,759,696 27.06 
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พบว่า โครงการท่ีด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 45 โครงการ               
คิดเป็นร้อยละ 24.32 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 งบประมาณท่ีด าเนินการจริงจ านวน 28,759,696 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.06 ประมาณการ
รายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว  การน า
โครงการไปด าเนินการไดจ้ริงสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 27.12 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - 
๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยด าเนินการได้จริงจ านวน 16 โครงการ จากโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 59 โครงการ แต่ในด้าน
งบประมาณใช้ไปเพียงร้อยละ 7.89 ของประมาณการรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยใช้งบประมาณจ านวน 4,885,300 บาท จากประมาณการรายจ่ายตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งไว้ 61,249,276 บาท รองลงมา 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ไปด าเนินการจริง                   
คิดเป็นร้อยละ 26.32 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2563 โดยด าเนินการได้จริงจ านวน 5 โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - 
๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 19 โครงการ ในด้านงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 34.91                    
ของประมาณการรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยใช้
งบประมาณจ านวน 4,412,240 บาท จากประมาณการรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งไว้ 12,634,300 บาท  รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการที่น าไปด าเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ 25.71 ของจ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยด าเนินการได้จริงจ านวน                               
18 โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 70 โครงการ ในด้านงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 71.62 ของประมาณการรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยใช้งบประมาณจ านวน 18,333,616 บาท                           
จากประมาณการรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งไว้ 
25,599,200 บาท  รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่น าไปด าเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยด าเนินการได้จริงจ านวน                     
1โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 4 โครงการ ในด้านงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 27.34 ของประมาณการรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยใช้งบประมาณจ านวน 100,000 บาท จากประมาณ
การรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งไว้ 365,735 บาท 
และรองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โครงการที่น าไป
ด าเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยด าเนินการได้จริงจ านวน 6 โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 33 โครงการ ในด้านงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 
7.06 ของประมาณการรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดย
ใช้งบประมาณจ านวน 1,028,540 บาท จากประมาณการรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งไว้ 14,561,880 บาท ตามล าดับ  
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5.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวม   

ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

3.76 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 4.08 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 4.11 พึงพอใจมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดลุและ
ยั่งยืน 

4.11 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 4.15 พึงพอใจมาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวม 4.04 พึงพอใจมาก 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อวิเคราะห์ตามรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  4.15 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.11 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคมชุมชน และการท่องเที่ยว 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.08 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1                   
การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.76 
ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจในภาพรวม
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5.4 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลในภาพรวม      

 เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอน
ตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม  

5.4.1 เชิงปริมาณ (Quantity)   
         ผลการด าเนินงานพบว่า โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงจ านวน 46 โครงการ 

งบประมาณ 28,759,696 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.47 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงจ านวน 28,759,696 
บาท คิดเป็นร้อยละ 25.14 ของประมาณการรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑-๒๕๖5) เฉพาะปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 140 คน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน 4.04 คะแนน 

5.4.2 คุณภาพ (Quality)  
ผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพ ปรากฏว่า ประชาชนและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ต่างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย ในด้านการ
จัดท าบริการสาธารณะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โครงสร้างพื้นฐาน
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ภูมิทัศน์สวยงาม บ้านเมืองสะอาด ประชาชนตระหนักรู้ เรื่องการจัดการขยะ 
สภาพแวดล้อมน่าชมน่ามอง ผู้บริหาร พนักงานมีศักยภาพที่พร้อมส าหรับให้บริการแก่ประชาชน ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด จะเห็นได้ผลการประเมินความพึงพอใจของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2563 ผลการประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  

5.4.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
การใช้จ่ายงบประมาณจากประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -

2565) การใช้จ่ายงบประมาณจริงต่ ากว่าประการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน แต่คุณภาพ ปริมาณงาน ก ารด าเนิน
โครงการไม่ได้ลดประสิทธิภาพลง ท าให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ  

5.4.4 เวลา (Time)  
โครงการพัฒนาท้องถ่ินส่วนใหญเ่ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินประจ าปี 

กล่าวคือ สามารถด าเนินงานได้ตามที่วางแผนไว้  
5.4.5  การได้รับประโยชน์ 

การด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โครงการที่ด าเนินการจริง มุ่งเน้นการพัฒนาคน สังคมและชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ประโยชน์มากที่สุด ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันในระดับที่สูงข้ึนไปได้ 
รวมทั้งรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน   

5.4.6 การวัดผล 
 การวัดผล KPIs นั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จะวัดผลเป็นรายโครงการ มุ่งผลส าเร็จใน     

แต่ละโครงการ พบว่า ตัวช้ีวัดที่ก าหนดสามารถวัดผลได้ตามที่ก าหนด  
5.4.7 ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปรากฏว่า ผลกระทบ
ด้านสังคม พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผลกระทบด้านการศึกษา พบว่า โรงเรียน
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสศักยภาพมากข้ึน นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี เป็นคนดี คนเก่ง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ ผลกระทบด้านสาธารณูปโภค พบว่า ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ได้เป็นอย่างดี ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า สามารถจัดการปัญหาขยะได้ดี ท าให้ไม่มี
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กลิ่นร าคาญหรือแมลงไปรบกวนประชาชน ส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
มากข้ึนและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่เสมอ ท าให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน และด้านการบริหารองค์กร พบว่า                   
การด าเนินมีความรวดเร็วข้ึน สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า จะเห็นได้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินพบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ผลกระทบในเชิงลบ ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ  นั้น อาจจะท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 
แต่เป็นปัญหาระยะสัน เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้จัดเจ้าหน้าไปอ านวยความสะดวกจราจรด้วยเพื่อ ไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ  
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ปัญหา ขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ  
 จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินการสรุปปัญหาจาการด าเนิน
โครงการ ดังนี้ 

 

     ข้อเสนอแนะที่จากผู้ตอบแบบประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานเทศบาลต าบลวานร
นิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นสมาชิกในชุมชนจ านวน 14 ชุมชน โดยเป็นประชนมีบ้านพักอาศัย
ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสและเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้  

1.1 ต้องการให้แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงและให้เกิดความยั่งยืน  
1.2 ต้องการให้แกไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูกลุ่มผู้ติดยาเสพติดให้ใช้ชีวิตที่ไม่เป็นภัยต่อสังคม  
1.3 การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ Facebook อีกหนึ่งช่องทางอย่างสม่ าเสมอ  
1.4 ควรมีตลาดส าหรับสินค้า OTOP 
1.5 ควรปรับปรุง website ของเทศบาลให้ความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
1.6 ควรมีการจองคิวผ่านทางช่องทางออนไลน์   
 

  

2.1 การด าเนินโครงการต่าง ๆ ควรด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการวางแผนของ
แผนการด าเนินงาน ควรวางแผนตามข้อเท็จจริงที่สามารถด าเนินการได้ และเมื่อก าหนดห้วงระยะเวลาด าเนินการแล้ว ควร
ด าเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดและให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาเพื่อให้เดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2  การพัฒนาควรให้เน้นโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จ าเป็นเรียงล าดับส าคัญก่อนหลัง  
 
 

3.1 ผลกระทบไปสู่อนาคต  
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคตควรเป็นการจัดท าแผนมีส่วนร่วมที่มีการบูรณาการทุกภาค

ส่วนและควรเป็นแผนที่มุ่งสัมฤทธ์ิผลและควรจะเป็นแผนที่มุงสัมฤทธ์ิผล กล่าวคือ  
- การจัดท าแผนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ มีการจัดท าประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
- การพิจารณากิจกรรมหรือโครงการที่น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินควรเป็นโครงการที่

ตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่  และเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง  
ไม่ว่าจะเป็นโรงการที่ขอรับสนับสนุนงบพัฒนาของจังหวัด  โครงการที่ขอรับสนับสนุนงบพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  และงบประมาณที่ทางเทศบาลต าบลวานรนิวาสสามรถด าเนินการได้เอง  

- การพิจารณาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ คืออยู่ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส จ าแนกได้ตามด้าน แผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนก

ส่วนท่ี 4 

1. ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินตามแบบประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม 

2. ปัญหาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

3. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ก าหนด 

 
3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1) ข้อสังเกตจากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(1) การน ากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดท างบประมาณยังไม่เป็นไปที่

ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  
(2) การพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบและ

รายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก าหนด 

2) ข้อสังเกตจากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

    (1) การตอบแบบสอบถาม มีบางส่วนที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
    (2) การแจกแบบสอบถามยังครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 

3.3 ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล 
1) โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์มีจ านวนมาก                      

โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  จึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง 

2) ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย  

3)  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีข้อจ ากัดหลายประการ และมีความล่าช้า 
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รายงานการตดิตามและประเมินผลระบบ e-Plan    

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

พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในฐานะหน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและ      
ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การด าเนินงาน
มุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปจัจบุนั 
  เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของ                      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินดังกล่าว เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan 
ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 5 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 ----------------------------- 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ดังน้ัน เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลวานรนิวาส ดังน้ี  

ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
     "เทศบาลน่าอยู่ มุ่งสู่สงัคมคุณธรรม น าการศึกษาก้าวไกล ใสใ่จสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
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 ดังน้ี 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างสมดุลยัง่ยืน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ง. การวางแผน 
         เทศบาลต าบลวานรนิ วาส  ได้ จั ดท าแผนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาและแผนพัฒนาท้ อ ง ถ่ิ น                                    
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 785,000 7 785,000 4 365,735 4 365,735 4 365,735 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว 

19 17,620,000 32 37,520,000 59 61,249,276 55 43,911,526 26 9,498,568 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การจัดการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

55 23,796,980 59 24,827,680 70 25,599,200 74 28,199,620 67 26,216,120 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

8 7,082,200 14 11,463,000 19 12,981,000 18 12,638,300 14 11,860,300 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

25 4,449,880 36 15,889,880 33 14,561,880 33 10,925,880 31 10,375,880 

รวม 114 53,734,060 148 90,485,560 185 114,757,091 184 96,041,061 142 58,316,603 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 75 โครงการ งบประมาณ 33,230,647 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ ได้ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัต ิ
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 170,735.00 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 20 4,570,200.00 
การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  32 28,487,436.00 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 8 7,398,200.00 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 10 764,880.00 

รวม 74 41,391,451.00 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลต าบลวานรนิวาส  มีดังนี ้

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการฝึกอบรม
และพัฒนากลุ่มอาชีพ 
เช่น การย้อมคราม 
แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เส้นพลาสติก นวด
แผนไทย สปาสมุน
ไพร ฯลฯ 

50,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับ
วิชาชีพและสามารถ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว  
- เพ่ือพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
การประกอบอาชีพ
ทุกกลุ่มในชุมชน  

- จัดอบรมวิชาชีพระยะ
สั้นแก่ประชาชนทั่วไป  
- ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ในการประกอบ
อาชีพทุกกลุ่มในชุมชน 

2 การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

- ส่งเสริมการผลิต
สินค้าและการจัด
จ าหน่ายสินค้า 
OTOP 

- กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

3 การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

100,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

- เพ่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

- อบรมให้ความรู้ เก่ียวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

4 การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินอุดหนุนส านักงาน
การเกษตรอ าเภอ
วานรนิวาส โครงการ
การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (IMP) 

15,735.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชโดยผสมผสาน 
ลดการใช้สารเคมี  

1.กลุ่มเกษตรกรในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
2.แปลงพ้ืนที่การเกษตร
ในเขตเทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

5 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

296,600.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

1.จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง 2.จัดขบวนแห่รถ 
นางนพมาศ  
3.ประกวดกระทง  
4.ประกวดนางนพมาศ
หรืออ่ืนๆ 

6 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหม่ 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือให้เกิดการสืบ
สานวัฒนธรรมไทยที่
ดีงาม 

ประชาชนร่วมท าบุญ/ตัก
บาตร วันขึ้นปีใหม่ 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกองข้าว 

40,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย
อีสาน ให้คงอยู่ต่อไป  

1.จัดกิจกรรมบุญกองข้าว  
2.จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ  
3.จัดพิธีบูชาพระแม่โพสพ  

8 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต,์ตุ้มโฮม 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

1.จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 
2.จัดพิธีรดน้ าด าหัวและขอ
พรจากผู้สูงอายุ  
3.จัดขบวนแห่พระพุทธรูป,
สรงน้ าพระ  
4.จัดขบวนรถนางสงกรานต ์
5.จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผูก
แขนให้แก่ลูกหลานญาติพ่ี
น้อง  
6.จัดพาแลงรับประทาน
อาหารร่วมกัน 

9 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

1.จัดกิจกรรมประเพณีบุญ
บ้ังไฟ  
2.จัดแห่ขบวนฟ้อนร าในวัน
แห่โฮมบุญ  
3.จัดท านัง่ร้านส าหรับการ
น าบ้ังไฟขึ้นจุด 

10 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

15,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัด
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

11 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการ จัดงาน
ประเพณี แห่เทียน
พรรษา 

50,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

ถวายเทียนพรรษาตามวดั
ต่างๆจ านวน ๘ วดั ได้แก่  
๑.วัดเสบุญเรือง,  
๒.วัดสระเกษ  
๓.วัดไตรภูมิ  
๔.วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม  
๕.วัดธรรมนิเวศวนาราม  
๖.วัดโนนวิเวกศรีเมือง  
๗.วัดป่าติ้ว (ดงเล็บเงือก)  
8. วัดหนองกรุงศรีกุลวงศ ์
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

เงินอุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอ าเภอ
วานรนิวาสโครงการ
ส่งเสริม ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
ศิลปวัฒนธรรม 
ของไทยวานร 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

การจัดกิจกรรมและการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

13 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ 

50,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยอีสานให้คง
อยู่ต่อไป 

1.จัดกิจกรรมประเพณีบุญ
มหาชาต ิ 
2.จัดดพิธีแห่พระเวสสันดร
เข้าเมือง  
3.จัดให้มีการเทศน์ เร่ือง 
พระเวสสันดรชาดกหรือเทศ
มหาชาติ 13 กัณฑ์ 

14 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนน นิราศ
ทุกข์ ฝั่งทศิใต้ของ
ถนนทางหลวง
หมายเลข 2307 
ขนาดท่อ 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ความยาว
โครงการ 200 เมตร 

499,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

1.เพ่ือระบายน้ าออก
จากชุมชน 2.
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ถนนนิราศทุกข ์

15 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างหอ
ถังสูงระบบบาดาล 
ขนาดความจุ 10 
ลบ.ม. โครงเหล็ก
ระบบน้ าใต้ดิน 

453,800.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือใช้ในการรดน้ าไม้
ดอก ไม้ประดับ หรือ
ถนนสีเขียวเทศบาล 

สวนสาธารณะเทศบาลและ
สวนป่าเทศบาล 

16 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า พร้อมบ่อ
พัก คสล. ถนนราช
กิจรังสรรค์ ของถนน
ทางหลวงหมายเลข 
222 

499,100.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือระบายน้ าออก
จากชุมชนแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

ถนนราชกิจรังสรรค์ ถนน
ราชกิจรังสรรค์ ของถนนทาง
หลวงหมายเลข 222 ขนาด
ท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 เมตร ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า 
169.00 เมตร 

17 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการกอ่สรา้งขยาย
ถนน คสล. ถนน
สนามบิน 6 (หลัง
ห้องสมุด) ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 5.07 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 186 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
943 ตารางเมตร 

497,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เกิดความสะดวกใน
การสัญจร ไป - มา 

ถนนสนามบิน 6 (หลัง
ห้องสมุด) 

18 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก,อาคาร
โรงเรียนอนุบาลฯ
สนามเด็กเล่น,รั้ว,สระ
ว่ายน้ า 
 

205,900.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้นักเรียนมี
อาคารเรียนเพียงพอ 
มีสนามเด็กเล่น,สระ
ว่ายน้ าเพ่ือสร้างเสริม
พัฒนาการของเด็ก 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส,อาคารโรงเรียอนุบาลฯ
,สนามเด็กเล่น,รั้ว,สระว่าย
น้ า 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

19 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้าง
หลังคาทางเดินเข้า
ออกอาคารเรียน - 
ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

253,800.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับนักเรียน
ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

หลังคาทางเดินเข้าออก
อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส  

20 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการซ่อมแซม
อาคารโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาสและอาคาร
ประกอบการ 
(โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
ท้องถิ่น) 

150,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส
และอาคาร
ประกอบการให้มี
ความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ  

21 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

- จัดท าป้าย
นิทรรศการ แสดง
พระราชประวัติหรือ
พระราชกรณียากิจ
ของพระบาทสมเด็จ
พระวิชรเกล้า
เจ้าอยู่หัวหรือประวัติ
ของสวนสาธารณะ  
- จัดให้มีม้านั่ง  
- จัดให้มีขอบคันหิน  
- ปูพ้ืนบลอ็ก
คอนกรีต  
- ปลูกหญ้านวลน้อย  
- ปลูกต้นรวงผึ้ง  
- ปลูกต้นคริสติน่า  
- ปลูกต้นพุดศุภโชค  
เพ่ือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  

สวนสาธารณะเฉลิม พระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคล พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก บริเวณ
สวนสาธารณะเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 1 แห่ง 

22 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างป้าย
โครงการ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  

233,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

-เพ่ือก่อสร้างป้าย
โครงการ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เพ่ือเป็น
การเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ขนาด
ป้าย กว้าง 1.70 
เมตร ยาว 5.00 
เมตร สูง 3.30 เมตร 
ตามแบบเลขที่
S62153 
(S01),LA62025 
กองมาตรฐานราคา
กลาง กรมโยธาธิการ
และผังเมอืง  

จัดท าป้ายโครงการ
สวนสาธารณะ เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก บริเวณ
สวนสาธารณะเทศบาลต าบล
วานรนิวาส จ านวน 1 ป้าย 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                         หน้า 137 I                                                                                                          

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

23 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างป้าย
โครงการ 1 อ าเภอ  
1 ถนนเฉลิม 
พระเกียรติ 

300,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างป้าย
โครงการ 1 อ าเภอ  
1 ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ เพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ขนาด
ป้าย กว้าง 0.50 
เมตร สูง 4.30 เมตร
ยาว 6.00 เมตร 
ตามแบบเลขที่ 
A62026,S62154 
(S01-S02) กอง
มาตรฐานราคากลาง 
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง  

จัดท าป้ายโครงการ  
1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ จ านวน 1 ป้าย  

24 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
เกษมศรี ซอยเข้า
ศูนย์การเรียนรู้ 
ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 100.00 
เมตร พ้ืนที่ คลส.ไม่
น้อยกว่า 60 ตาราง
เมตร 

497,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 
100.00 เมตร พ้ืนที่ 
คลส.ไม่น้อยกว่า 60 
ตารางเมตร 

ถนน คสล.ถนนเกษมศรี 
ซอยเข้าศูนย์การเรียนรู้ 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 
เมตร พ้ืนที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 
60 ตารางเมตร 

25 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส)  

231,800.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาข้าราชการ
ครู/ครูผู้ดแูลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก 

ข้าราชการครู/ครูผูดู้แลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก คนละ 2,000 
บาท และ รร. จ านวน 8 คน 
คนละ 3,000 บาท 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

26 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของ ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส  

447,140.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือ
จ่ายเป็น  
1.ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว  
2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
3.ค่าหนังสือเรียน  
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
6.รายหัวส่วนเพ่ิม(กรณี
ขยายชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษา) 

ด าเนินการจัดการ
ศึกษาส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ  

27 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)  

88,400.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

- ด าเนินการจัดการ
สนับสนุนการเรียน
การสอนใน ศพด.ทต.
วานรนิวาส แยก
ออกเป็นโครงการ 
ดังนี ้1. โครงการ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ทางการศึกษา  
2. โครงการต่างๆที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย ฯลฯ  
จ านวน 62 คน คน
ละ 1,700 บาท  

28 การจัดการศกึษาและ
การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์  

โครงการอุดหนุน
ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการ
จัดการศกึษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส  

58,760.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ  
1. ค่าหนังสือเรียน  
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาลและแบง่ภาระของ
ผู้ปกครองและเกิดความเท่า
เทียมในการจัดการศึกษา 

นักเรียน ศพด.ทต.วานร
นิวาส  
จ านวน 62 คน  

29 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

37,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมและแสดงออก
ในทางที่เหมาะสมตามวัย 

1.เด็กเล็กจาก ศพด. 
ทต.วานรนิวาส  
2.นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  
3.เด็กและเยาวชนอ่ืน
ประมาณ 2,000 คน 
เข้าร่วมโครงการทุกปี 

30 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็ก 
(ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส) 

886,800.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนใน ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส ทุกคนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

นักเรียนทุกคนใน  
ร.ร.อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

31 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของ ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส  

447,140.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือ
จ่ายเป็น  
1.ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว  
2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
3.ค่าหนังสือเรียน  
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
6.รายหัวส่วนเพ่ิม(กรณี
ขยายชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษา) 

ด าเนินการจัดการ
ศึกษาส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ  

32 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 
(ศพด.ทต.วานร
นิวาส) 

886,800.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

ให้นักเรียนใน ศพด.ทต.
วานรนิวาส ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน  

นักเรียนทุกคนใน  
ศพด.ทต.วานรนิวาส 

33 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก  
(ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส) 

3,313,012.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กใน ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาส ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน  

เด็กนักเรียนทุกใน  
ร.ร.อบ.ท.วานรนิวาส  

34 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก 
(ศพด.ทต.วานร
นิวาส) 

3,313,012.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนใน ศพด.ทต.
วานรนิวาส ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรียนทุกใน  
ศพด.ทต.วานรนิวาส 

35 การจัดการศกึษาและ
การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์  

โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก (ร.ร.
อบ.วานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง)) 

3,313,012.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อให้เด็กในโรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส (ราษฎรบ์ ารุง) 
ได้รับสารอาหารครบถ้วน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 
 

36 การจัดการศกึษาและ
การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์  

โครงการ อาหาร
กลางวัน ส าหรบัเด็ก 
(ร.ร.อบ.วานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง)) 

5,908,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์
บ ารงุ) ทกุคนได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

นักเรียนทุกคนใน 
โรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎรบ์ ารงุ) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

37 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของ ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส  

447,140.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือ
จ่ายเป็น  
1.ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว  
2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
3.ค่าหนังสือเรียน  
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
6.รายหัวส่วนเพ่ิม(กรณี
ขยายชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษา) 

ด าเนินการจัดการ
ศึกษาส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ  

38 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า (สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย) 

25,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล 

ด าเนินกิจกรรม
ป้องกันและควบคุม
โรค ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข 
ทั้ง 14 ชุมชน 

39 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 14 
ชุมชน 

280,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

ชุมชนทั้ง 14 ชุมชน 

40 การจัดการศกึษาและ
การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ในการ
ส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรคติดต่อและ
งานอนามัยสิง่แวดล้อม
และทัศนศึกษาดูงาน 

100,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้
มีความรู้และสามารถปฏิบัติใน
ชุมชนได้เป็น 
อย่างด ี 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
และ อสม.  

41 การจัดการศกึษาและ
การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์  

โครงการฝึกอบรมด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนโรงเรียน
ผู้สงูอายุ และทัศน
ศึกษาดูงาน 

0.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

-เพื่อสง่เสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สงูอายุ  
- เพื่อฝกึอบรมให้ความรู้ใน
ด้านต่างๆให้กับผู้สงูอายุ เช่น 
สุขภาพ อาชีพ ฯลฯ  
- เพื่อใหผู้้บรหิาร ผู้น า 
ผู้บรหิาร รร.ผูสู้งอายุ นักเรียน
ผู้สงูอายุ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณจ์ากแหลง่เรียนรู้
ต่างๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
สุขภาพอนามัย วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ฯลฯ  

ฝึกอบรมให้ความรู้ใน
ด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ
อนามัย อาชีพ อารมณ์ 
สังคม ฯลฯ  
- ศึกษาดงูานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณจ์ากแหลง่
เรียนรู้ต่างๆ  
-เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้และคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายุ 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

42 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 

90,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

- เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชน เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา - สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ระหว่างชุมชน  

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนทั่วไปอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

43 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการจัดส่งการ
ประกวดและการ
แข่งขันต่างๆ 

100.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

-เพ่ือส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและบุคลากรใน
หน่วยงานรักการออกก าลัง
กาย อันเป็นการส่งเสริม
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  
- เพ่ือสรรสร้างความรัก
สมัครสมานสามัคคีภายใน
หน่วยและระหว่างงาน  
- เพ่ือพัฒนาความร้ทักษะใน
ด้านต่างๆ  

- จัดส่งพนักงานเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
- จัดส่งพนักงานเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  
- จัดส่งประชาชนหรือ
เยาวชนเข้าประกวด
แข่งขันด้านต่างๆ  

44 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการฝึกอบรม
กลุ่มพัฒนาสตรี
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

53,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

- เพ่ือฝึกอบรมสตรีในเขต
เทศบาลให้ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ - เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของสตรีในเขต
เทศบาล  

- ฝึกอบรมกลุ่มสตรี
และคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีชุมชน  
- จัดทัศนศึกษาดูงาน 

45 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

100,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

- เพ่ือฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพและวามสามารถ
ของเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็ก
และเยาวชน  
- ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ 

- จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน  
- จัดกิจกรรมเข้าค่าย
เด็กและเยาวชน  
- จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับเด็กและ
เยาวชน 

46 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชนคณะกรรมการ
กลุ่มองค์กรต่างๆและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

400,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

- เพ่ือเพ่ิมขีดความ สามารถ
ของคณะ กรรมการ กลุ่ม 
องค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
และทัศนศึกษาดูงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย 
คณะกรรมการชุมชน 
กลุ่ม องค์กรต่างๆ 

47 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน  

20,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน เช่น การ
แต่งกายชนเผ่า การแสดง
พ้ืนบ้าน การปลูกพืช
สมุนไพร ฯลฯ 

การถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านของผู้สูงอายุ 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

48 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ 
กายใจดี 

49 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา
และศาสนพิธ ี 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมทางศาสนาและ 
ศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การ
สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ 
ฯลฯ 

ทราบขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติกิจกรรทาง
ศาสนาและ ศาสนพิธ ี

50 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการถนนสายบุญ 10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้
ท าบุญตักบาตร 

ถนนสายบุญในการ
ท าบุญตักบาตร 

51 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการจ้างเหมา
บริการคนสวน  

183,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

เพ่ือดูแลสวนของศูนย์การ
เรียน ทต.วานรนิวาส  

คนสวน จ านวน  
1 คน 

52 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

โครงการจ้างเหมา
บริการ
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาด 

183,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท าความ
สะอาดอาคาร ศพอส.ทต.
วานรนิวาส ,โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

ศพอส.ทต.วานรนิวาส
และโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีผู้ดูแลความสะอาด
เรียบร้อย 

53 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,274,800.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

ผู้สูงอายุรับเบ้ียยังชีพ ตาม
ช่วงอายุ ที ่กสถ. ก าหนด 

ผู้สูงอายุทุกคนที่
ลงทะเบียน 

54 การจัดการศกึษาและ
การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์ 

เบี้ยความพิการ 1,939,200.00 ส่วนการศึกษา,  
กองการศึกษา,  
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

คนพิการได้รบัเงิน คนละ 800 
บาท/เดือน 

คนพิการที่มีบัตร 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                         หน้า 143 I                                                                                                          

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

55 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

ผูป่้วยโรคเอดส์ได้รับเงินคน
ละ 500 บาท/เดือน 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ
การรับรอง 

56 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
(เรียนฟรี 5 ปี) ใน
ระดับประถมศึกษา 

23,800.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

1.ค่าหนังสือเรียน อัตรา 
625 บาท/คน/ปี  
2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
อัตรา 360 บาท/คน/ปี  
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตรา 195 บาท/คน/ปี  
4.ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) อัตรา 590 บาท/
คน/ปี  
5.ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัวส่วนเพ่ิม) อัตรา 
590 บาท/คน/ปี  
- เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล 
- เพ่ือแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

- ปีการศึกษา 2563 
รับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 30 คน  
- ปีการศึกษา 2564 
รับนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-2 จ านวน 60 คน  
- ปีการศึกษา 2565 
รับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  
1-3 จ านวน 90 คน 

57 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนปฏิบัติการ LA 
21 ระดับท้องถิ่น 
(ส่งเสริมพหุภาคี
เครือข่ายการพัฒนา
ชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน) 

50,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ชุมชนมีการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล ไม่ก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญและมลภาวะที่
กระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดอบรมผู้น าชุมชน
แกนน ากลุ่มต่าง ๆ ใน
ชุมชน และประชาชน
ในเขตเทศบาล เพ่ือ
สร้างจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด
ของบ้านเมืองและ
อนุรักษ์ 

58 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการรณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อมโลก 
"ท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม" 

30,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม โดยการลดใช้
พลังงานน้ ามัน ไฟฟ้า 
น้ าประปา และมีกิจกรรม
การปลูกต้นไม้ 

ร่วมกิจกรรมรณรงค์
ทั้ง 14 ชุมชน 

59 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการปรับปรุง/
พัฒนาบ่อฝังกลบขยะ
ให้ถูกตามหลัก
สุขาภิบาล (control 
drum ranfill) 

531,800.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

- เพ่ือให้ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการก าจัดขยะของ
เทศบาลให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

- ปรับปรุงบ่อฝังกลบ
ขยะ จ านวน 1 บ่อ - 
ขุดบ่อฝังกลบขยะ 
จ านวน 1 บ่อ 

60 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ปลูกต้นไม้
บริเวณระบบก าจัด
ขยะ 

10,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพ่ือให้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและภายนอก โรงคัด
แยกขยะ 

ปลูกต้นไม้รอบรั้ว
ระบบคักแยกขยะทั้ง
ภายในและภายนอก
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
ตารางเมตร 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

61 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการจ้างเหมา
แรงงานรักษาความ
สะอาดกวาดถนน ตัด
หญ้าไหล่ทางในเขต
เทศบาล เก็บขนขยะ
ในชุมชนและคัดแยก
ขยะที่โรงคัดแยกขยะ
เทศบาล 

2,733,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือจ้างแรงงานบุคล
ภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่ที่
เทศบาลไม่มีพนักงานที่
เพียงพอ ในการปฏิบิติงาน
รักษาความสะอาด ,การเก็บ
ขนขยะและการคัดแยกขยะ
และการก าจัดขยะของ
เทศบาล 

- มีพนักงานกวาด
ถนน ตัดหญ้า ,เก็บขน
ขยะจากชุมชนที่
เพียงพอ 26 คน  
- มีพนักงานคัดแยกที่
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 4 คน 

62 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการจ้างเหมา
บริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัย
อาคารสถานทีต่ลาด
สด 

2,733,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยและรักษาความ
เรียบร้อยในตลาดสดที่
สามารถปฏิบัติงานได ้

มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ที่ตลาดสด 
จ านวน 1 คน 

63 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการถนนสีเขียว 0.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
และถนนสายต่างๆและปลูก
ต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

ปรับภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมและถนน
สายต่างๆและปลูก
ต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในเขตเทศบาล 

64 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการจ้างเหมา
แรงงานบ ารุงรักษา, 
ปลูกพันธุ์ไม้, ตกแต่ง
ต้นไม้สวนสาธารณะ 
ที่สาธารณะอ่ืนๆ 

1,310,400.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือจ้างเหมาแรงงาน
บ ารุงรักษา,ปลูกพันธุ์ไม้ 
ตกแต่งต้นไม้สวนสาธารณะ
และที่สาธารณะอ่ืนๆ 

จ่ายค่าตอบแทน 
พนักงานจ้างเหมา
บริการ(คนสวน) 20 
คน/ปี 

65 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาล 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
ให้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานและน า
ความรู้ไปปรับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

อบรมสัมมนา 
พนักงาน ลูกจ้าง 
พร้อมทั้งคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล 

66 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจัดท าข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

0.00 ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพ่ือปรับปรุงแผนที่ภาษีของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ข้อมูลแผนที่ภาษีที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 

67 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนา
ศกัยภาพงาน
บริหารงานคลัง 

0.00 ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร, 
ผู้สนใจและผู้ที่สนใจและผู้มี
หน้าที่ช าระภาษี ผู้เช่าที่
วางขายสินค้าและผู้เช่า
สถานที่ต่างๆของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

- บุคลากรมีความรู้
เพ่ิมขึ้น มีศักยภาพ
จัดเก็บได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ - ผู้ที่
สนใจมีความรู้มากขึ้น 

68 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการปอ้งกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

13,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อลดอุบัติเหตบุนท้องถนน 
ลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- จัดเจ้าหน้าที่ออก
หน่วยให้บริการเฝ้าระวัง
เหตุช่วงเทศกาลอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้ง 

69 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการปอ้งกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้านสา
ธารณภัย/อุบัตภิัย/
อัคคีภัย 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

การปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินทีจ่ะเกิดข้ึนแก่
ประชาชนในชุมชน ให้ความ
ช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย  

ช่วยเหลือประชาชน 
เขตเทศบาล 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

70 การบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการ ฝึกจัดตั้ง 
อปพร. 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือฝึกจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับสาธารณภัย 
รูปแบบต่างๆ และสามารถ
ช่วยเหลือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

ฝึกจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 

71 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
วานรนิวาส 

13,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เป็นศูนย์กลาง ในการ
รวบรวมข้อมูลสาธารณภัย 

อปท.ทุกแห่งใน
อ าเภอวานรนิวาส ใช้
สถานที่ศูนยฯ์ ในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

72 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาต ิ

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่พ่ี
น้องประชาชนเก่ียวกับ
ความสามัคคี การรวมพลัง
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

สร้างความเข้าใจ
ให้แก่พ่ีน้องประชาชน 

73 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพ่ือ
น ามาวางแผนการพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวานร
นิวาสทั้ง 14 ชุมชน 
โดยก าหนดเป็น
สัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่นระดับชุมชน
และระดับต าบล - 
ส่วนราชการอ่ืนที่
เก่ียวข้อง รวมถึงเจ้าที่
เทศบาลฯ ที่เก่ียวข้อง 

74 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมา
บุคคล ภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ า
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

698,880.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือปรับปรุงพัฒนาโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลให้ได้มาตรฐาน
ผลิตเนื้อสุกรที่สะอาด
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค - เพ่ือ
สร้างโอกาสทางการค้าให้แก่
ผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อ
สุกร ให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

- ปรับปรุงพัฒนาโรง 
ฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ตามที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด - ก่อสร้าง
ระบบบ าบัด น้ าเสีย
และระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล - จ้างเหมา
บุคคลเป็นพนักงานฆ่า
ช าแหละ ๗ คน และ
ตรวจโรคสัตว ์๑ คน 
ประจ าโรงฆ่าสัตว์ - 
จัดอบรม
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายเนื้อสุกรเรื่อง
อาหารปลอดภัย 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวาวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินงาน 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจา่ย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 365,735.00 4 170,735.00 1 100,000.00 1 100,000.00 

2.การพัฒนาด้านสังคม 
ชุมชน และการท่องเที่ยว 

65 91,049,276.00 20 4,570,200.00 16 4,536,300.00 9 1,907,300.00 

3.การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

72 42,929,200.00 32 28,487,436.00 22 26,264,407.70 22 25,609,829.30 

4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

19 12,981,000.00 8 7,398,200.00 5 7,023,438.00 4 6,491,638.00 

5.การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

32 14,511,880.00 10 764,880.00 3 709,365.72 3 709,365.72 

รวม 192 161,837,091.00 74 41,391,451.00 47 38,633,511.42 39 34,818,133.02 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพืน้ที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานทีส่ าคัญ 
ดังนี้ 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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เบิกจ่าย ลงนามในสัญญา งบประมาณอนุมัติ ตามแผน
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แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
ซ. คณะกรรมการ 

 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
(๑)  นางจินตนา  ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส ประธานกรรมการ 
(๒)  นายพนัส   วงษ์รัตนะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส กรรมการ 
(๓)  ว่าที่ร้อยตรรีังสฤษฎ์ิ  ดาวจันทึก  รองนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส กรรมการ 
(๔)  นายมนัส   มะค าจั่น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส กรรมการ 
(๕)  นายเจรญิ   ยะมุงคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส กรรมการ 
(๖)  นายเรียน   แสงม ี       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส กรรมการ 
(๗)  นางปฐมวัย  สิมสวัสดิ ์   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
(๘)  นายสมาน   ศรีกุลวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
(๙)  นางร าพรรณ  ไปยะพรหม  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ         
(๑๐) ท้องถ่ินอ าเภอวานรนิวาส    ผู้แทนส่วนราชการ   กรรมการ 
(๑๑) พัฒนาการอ าเภอวานรนิวาส   ผู้แทนส่วนราชการ     กรรมการ 
(๑๒) สาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส    ผู้แทนส่วนราชการ                  กรรมการ  
(๑๓) นายวิวัฒน์   สัพโส   ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน   กรรมการ 
(๑๕) นางเสาวลักษณ์  อุ่นมะด ี  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน   กรรมการ 
(๑6) นายปรีดา สุวรรณพรม  ปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส   กรรมการ/เลขานุการ 
(๑7) นางนิรัชฎา   พูนเจริญผล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
(18) นางสาวจารุวรรณ์  กองแสง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ     
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2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(1) นายสมาน ศรีกุลวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ           ประธานคณะกรรมการ 
(2) นายฉลอง เฒ่าอุดม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส     กรรมการ 
(3) นายชูชัย    ทิพย์สมบัต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส     กรรมการ 
(4) นายกัณตภณ   พรหมบุตร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส     กรรมการ 
(5) นายสุรชาติ     แก้วก่า   ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน       กรรมการ 
(6) นางศิริพร    สวัสดิ์พันธ์  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน       กรรมการ  
(7) เกษตรอ าเภอวานรนิวาส  ผู้แทนหน่วยงานราชการ       กรรมการ 
(8) ปศุสัตว์อ าเภอวานรนิวาส   ผู้แทนหน่วยงานราชการ       กรรมการ 
(9) นายมนพ สุริยะเดช   ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
(10) นางปฐมวัย สิมสวัสดิ ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        กรรมการ 
(11) นางนิรัชฎา พูนเจริญผล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ/เลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
(1) นายปรีดา  สุวรรณพรม      ปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส   ประธานกรรมการ  
(2) นางสาวไพจิตร   มีพรหม   รองปลัดเทศบาล               กรรมการ 
       รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  
(3) นางทองหล่อ  ปารีพันธ์    ผู้อ านวยการกองคลงั               กรรมการ     
(4) นายมนพ  สุริยะเดช   ผู้อ านวยการกองช่าง              กรรมการ 
(4) นางอ๊อด  วงษ์โอษฐ์   ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน              กรรมการ 
(5) นางศรีธนา  ก่ าจ าปา  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน              กรรมการ 
(6) นางศิริพร  สวัสดิ์พันธ์  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน              กรรมการ 
(7) นางนิรัชฎา  พูนเจรญิผล         หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล          กรรมการ/เลขานุการ  
(8) นางสาวจารุวรรณ์  กองแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรอืมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลวานรนิวาสทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรบัปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

 (นางจินตนา  ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ) 
 นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส  

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายโครงการ/กจิกรรมและผลงานส าคัญ 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



 
 

 

  

ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม และผลงานส าคัญของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการปรับปรงุ ซ่อมแซม สนามกีฬากลางเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
โดยปรบัถมดินแดงบดอัดแน่นลู่ว่ิงโดยรอบ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าพร้อมบ่อพกั คสล. ถนนราชกิจรังสรรค์ฝั่งทิศตะวันตก 
ของถนนทางหลวงหมายเลข 222 



 
 

v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั น 12 ห้องเรียน   
 

โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงระบบบาดาล 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างโดมหลงัคาเหล็กทางเดินเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 

โครงการก่อสร้างรั ว คสล. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างขยายถนนสนามบิน ซอย 6  

(หลงัหอ้งสมุดเฉลิม 

พระเกียรต)ิ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สงูอายุ  
 



  

โครงการประเพณีลอยกระทง 



  
โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 



 

 

 

การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน  
 



 

          

 

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัดไตรภูมิ) 
 



 

 

 

 

 

วันมาฆะบูชา 



 

โครงการแหเ่ทียนเข้าพรรษา 



 

โครงการวันท้องถ่ินไทย โดยการท ากจิกรรม 5 ส ในพื นที่ของแต่ละกองรับผิดชอบ 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการวันขึ นปีใหม ่

โครงการลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามป ี



 

 

 

 

 

 

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 



 

 

 

 

 

 

 

 

วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2562) 

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรหรอืวันชาติ และวันพ่อแหง่ชาติ (5 ธันวาคม 2562) 



 

 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2563) 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2563) 



 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 (12 สิงหาคม 2563) 



 

วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2563) 



 

 

 

พิธีบวงสรวงหลวงพ่อตะเคียนทองวัดเสบุญเรือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

การส ารวจและประเมินสถานะภาพการด าเนินงานสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยและขยะมลูฝอยตกค้างบอ่ก าจัดขยะและ 
โรงคัดแยกขยะของเทศบาลต าบลวานรนิวาส จากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี  

น าโดย นางสาว รจนา อินทรธิราช นักวิชาการสิ่งแวดลอ้มช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัด
สกลนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลวานรนิวาส และส านักงานสาธารณสุข 

โครงการดูแลผู้สงูอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพงิระยะยาว (Long term care) ร่วมกับโรงพยาบาลวานรนิวาส 



ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพบิัติฉุกเฉินจากพายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส จ านวน

ทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่1.นางสบุิน ศรีไชยยา บ้านเลขที่ 210 หมู่ 1 จ านวนเงิน 1,595 บาท 2.นายณรงค์ศักดิ์  

วงค์ในกวด บ้านเลขที่ 242 หมู่ 1 จ านวนเงิน 4จ านวนเงิน 4,580 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย) 

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพบิัติฉุกเฉินจากพายุฤดูร้อนในเขตพื นทีเ่ทศบาลต าบลวานรนิวาส 



       

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ปลูกต้นไมบ้รเิวณระบบก าจัดขยะ 

โครงการควบคุมและป้องกันการควบคุมโรคไข้เลือดออก 



 

 

 

โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหารร้านจ าหน่ายอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร  
(การอบรมผูป้ระกอบกิจการและผูส้ัมผัสอาหาร) 

นโยบายปั่นจักรยานมาปฏิบัตงิานทุกวันพฤหสับดี เพื่อเป็นการลดการใช้พลงังานน  ามัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการอนรุักษ์สิง่แวดล้อมและปลกูจติส านึกในการประหยัดพลังงาน 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝกึอบรมป้องกันและระงบัอัคคีภัยและการฝกึซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ 



 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการงานสภา 



 

กิจกรรมจิตอาสาวัดโพธ์ิชัยวิทยาราม อ าเภอวานรนิวาส 

 
 
 

กิจกรรมจิตอาสาวัดโสภณธรรม าราม บ้านกุดจิก ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมจิตอาสา  



 

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

 
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา เราท าความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 

 

กิจกรรมจิตอาสา  



 

 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนอนบุาลเทศบาลวานรนิวาสและศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

โครงการวันไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาสและศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลวานรนิวาส 



 
 

 
 
 
 

ประชุมผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ต้อนรับคณะองคมนตรีในการมอบสิง่ของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน 



 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพือ่ป้องกันตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

มอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื นที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส  

 

 
 

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 



 

ล้างตลาดโต้รุ่งและตลาดสดเพื่อปอ้งกันการติดเชื อไวรสัโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

 
 
 
 

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 



ลงพื นที่เพื่อให้ความรูส้ าหรับประชาชน และสถานบรกิาร ในเขตเทศบาลเกี่ยวกับวิธีการมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  

ให้กับสถานประกอบการ 

ร้านค้าและประชาชน 

 
 
 

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 



 

ตรวจคัดกรองเพื่อควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 
 
 
 

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 



 

รับการตรวจประเมินการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยการประชุมสนทนากลุ่มผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมี รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 
และคณะกรรมการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ เ  ป็นคณะกรรมการตรวจการประเมิน  

รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประเภททั่วไป ที่ผ่านเกณฑ์การ
บริหารจัดการที่ดีที่เ ข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินรางวัล 
600,000บาท โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

การตรวจประเมินการบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มกีารบริหารจัดการที่ดปีระจ าปงีบประมาณ 2563 
 



รับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) จากคณะกรรมการกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม น าโดยอาจารย์ฐิติธร  บุญเรือง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาล ชั น 3 เทศบาลต าบลวานรนิวาส และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก พร้อมได้ได้รับโล่
และประกาศเกียติคุณ 

 

  
 
 

  

การตรวจประเมินการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) 



ต้อนรับคณะกรรมการโรงเรียนผูสู้งอายุเทศบาลต าบลท่าแร่ 

  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 



 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตทับหน้า ถนน คสล. เดมิ  
ถนนเรืองสวัสดิจ์ากแยกทางหลวงหมายเลข 222 ไปทิศตะวันออก 

โครงการท่ีใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 



 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตทับหน้า ถนน คสล.เดิม ถนนธุรกจิพัฒนา  



 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  าส าเรจ็รปูตัวยู ถนนเปรมปรีดาฝั่งทิศใต้ของทางหลวงหมายเลข 2307  
จากแยกทางหลวง 2307  



 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  า ถนนเรืองศรีฝัง่ทิศตะวันตก จากแยกถนนสนามบินถึงแยกซอยบ้านพกัคร ู



 

 
 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  าถนนศรโีพนเมืองฝั่งทิศตะวันออกจากแยกถนนเรืองสวัสดิ์ไปด้านทิศเหนือ 



 

 

 

 
แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม  



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ค าอธิบาย : แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสในภำพรวม 
ก ำหนดใหเ้ก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลงัสิ้นปีงบประมำณ  

ค าชี้แจง : กรุณำท ำเครื่องหมำย  ลงช่องที่ตรงกบัควำมเห็นของท่ำน  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ   (   ) 1. ชำย   (   ) 2. หญิง 

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

3. ระดับการศึกษา  (   ) 1. ประถมศึกษำหรืออ่ำนออกเขียนได้  (   ) 2. มัธยม/ปวช./เทียบเท่ำ 
   (   ) 3. อนุปริญญำ/ปวส./เทียบเท่ำ (   ) 4. ปริญญำตร ี
   (   ) 5. สูงกว่ำปริญญำตร ี  (   ) 6. อื่นๆ โปรดระบ.ุ............... 

4. อาชีพหลัก  (   ) 1. ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกจิ   (   ) 2. พนักงำนเอกชน 
   (   ) 3. ลูกจ้ำงส่วนรำชกำร   (   ) 4. ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 
   (   ) 5. รับจ้ำง     (   ) 6. นักเรียน/นักศึกษำ     
   (   ) 7. เกษตรกร                       (   ) 8. อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ..................................  

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. กำรส่งเสรมิอำชีพและแก้ไขปญัหำควำมยำกจน       
2. กำรส่งเสรมิกำรเกษตรตำมปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน  และการท่องเท่ียว 
3. กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดรอ้น และควำมตอบสนองควำมตองกำร
ของประชำชน  

   
  

4. กำรได้รบัประโยชน์จำกกำรพฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน      
5. กำรส่งเสรมิ อนรุักษ์และสบืสำน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ิน  

   
  

6. กำรส่งเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมทำงศำสนำ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน 
7. กำรส่งเสรมิกำรเล่นกีฬำและกจิกรรมรื่นเริง ต่ำงๆ      
8. กำรช่วยเหลือผู้ยำกไร้ ผู้ด้วยโอกำส และกำรจัดสวัสดกิำรสงัคม       
9. กำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรศึกษำแกเ่ด็กและเยำวชน      
10. กำรพฒันำคุณภำพชีวิตผู้สงูอำยุ และกำรเตรียมควำมพร้อมสู่สงัคม
ผู้สงูอำยุอย่ำงยั่งยืน  

   
  

11.กำรให้กำรสนบัสนุนและพัฒนำกลุ่ม องค์กร ผู้น ำชุมชน อย่ำงต่อเนือ่ง      
12. กำรป้องกันและแก้ปญัหำยำเสพติด/กำรป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ      

 

ชุดที่..................... 

**มีต่อด้านหลังค่ะ  



~ 2 ~ 
 

 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
13. กำรบรหิำรจัดกำรขยะมลูฝอย       
14. กำรอนุรกัษ์ฟื้นฟทูรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม      
15. กำรปรบัปรงุภูมิทัศน์ให้มีควำมสวยงำม เป็นระเบยีบเรียบร้อย       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดตีามหลักธรรมาภิบาล 
16. กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรเสนอปญัหำ ควำม
ต้องกำร และแนวทำงแก้ไขปญัหำ 

     

17. กำรให้มจีัดช่องทำงส ำหรบักำรรบัฟังปญัหำ ควำมตอ้งกำรของ
ประชำชน 

     

18. กำรให้บริกำรด้วยควำมเตม็ใจ ยิม้แยม้แจม่ใสของพนกังำน       
19. กำรประชำสัมพันธ์ข้อมลูข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลวำนรนวิำส      
20. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของสถำนทีใ่หบ้รกิำร (ควำมเพียงพอของ
โต๊ะ เก้ำอี้ สถำนที่จอดรถ หอ้งสุขำ เต็นท์ ไฟฟ้ำฯลฯ)  

     

 

 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
...................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้  



 

 

 

 

 
ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 









0000


