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ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา               
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และด าเนินการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นให้นายกเทศมนตรีและประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสในอนาคต สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถในการแก้ไขปัญหาประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการ และใน
การนี้เทศบาลต าบลวานรนิวาสขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือที่ช่วยให้การด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   

 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
        แผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

                                                                           ธันวาคม 2564    
            ธันวาคม  2563  
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บทสรุปผู้บริหำรท้องถิน่ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าว
ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

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



 ๖.ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
สามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
         ๗.ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
วิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
        ๘.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4                    หน้า 1 I                               

บทน ำ 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕62 มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด”  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและสามารถก าหนด               
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาใน
ปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น                         
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

1. ควำมส ำคัญของกำรตดิตำมและประเมินผล 

 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย                     
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ของเทศบาลต าบลวารนิวาส จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลวานร
นิวาสหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

ส่วนที ่1  
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1.3  ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1.4 ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรื อไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/
ผู้อ านวยการกองทุกกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลวานรนิวาส สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลวานรนิวาส
ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว                  

ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ                    
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
  2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองทุกกอง  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
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อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน เขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

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

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จ านวน 2 คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง

ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่

ปีโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2)ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่

ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                    

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
  3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส ดังนี้ 

(1) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
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วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI)                         
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร                       
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

(2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก                 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

(3) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้น
ต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

(5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

(6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาลท้องถิ่น  เพ่ือเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือทราบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(7) การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอา จ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

3.3 กำรรำยงำนผล 
  เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น              
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ธันวาคม  

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมนิผล

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

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

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
- ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการ 
- ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
    เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เป็นสิ่ งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  

4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
การก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่

จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอวานรนิวาสและจังหวัดสกลนครด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวานรนิวาส                 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

(1) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
(1.1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ                   

1 ครั้ง  
(1.2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน

มาทุกครั้ง 
(1.3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาสภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  

(2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   

(3) ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลต าบลวานรนิวาสมาปฏิบัติงาน 

(4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

(5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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(6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น   

4.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาสก าหนด

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
(1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี

องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
(1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
(1.2) เครื่องมือ  
(1.3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 

  (2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

(2.2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

4.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ก าหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ

ดูระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชา
ชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
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observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (4) การส ารวจ (surveys) หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส จะมีการบันทึกการส ารวจและทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  (5)  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
   

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน

โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

(1) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

(2) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

(3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(4) สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

(5) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

(6) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

(7) ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลวานรนิวาสในระดับปัจเจก ระดับฝ่าย ระดับ
กอง และในระดับภาพรวมขององค์กรมีความสอดคล้องกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

(8) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือมารฐานของภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
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การติดตามและประเมินผล  
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เป็นการติดตามผลและ

การประเมินผลการด าเนินโครงการพัฒนา/กิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ข้อมูล
จากการเบิกจ่ายจริงตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และการสรุปผลการด าเนินโครงการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบ แล้วน ามาสรุปในภาพรวมของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการ
ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ดังนี้  

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1.1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการได้จริงตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบ่งตามด้านและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

2.1 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 

2.2 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- กองการศึกษา 
 

4  
 

360,700 
 

2.2 ด้านเศรษฐกิจ 2.3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- กองช่าง 28 9,363,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การจัดการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

3.1 ด้านบริหารงาน
ทั่วไป  
 

3.1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

- ส านักปลัดเทศบาล 
 

1 10,000 

3.2 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 

3.2.1 แผนงานการศึกษา - กองการศึกษา 15 10,680,905 

3.2.2 แผนงานสาธารณสุข - กองสาธารณสุขฯ 2 280,235 
3.2.3 แผนงานสร้างความ  
เข้มแข็งของชุมชน 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 

4 649,745 

3.3 ด้านการด าเนินงาน
อื่น ๆ 

3.3.1 แผนงานงบกลาง - ส านักปลัดเทศบาล 
 

3 8,480,945 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

4.1 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

- กองสาธารณสุขฯ 
 

1 2,552,760 

4.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- กองช่าง 1 1,173,480 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.1 ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง  

7 1,183,530 

5.2 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 

5.2 แผนงานรักษาความ 
สงบภายใน  

- ส านักปลัดเทศบาล 
 

3 237,625 

5.3 ด้านเศรษฐกิจ 5.3 แผนงานพาณิชย ์        - กองสาธารณสุขฯ 1 616,440 
รวม 70 35,589,365 

 
 
 
 

ส่วนที ่2 
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1.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการวางแผน การน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติและการด าเนินการได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการวางแผน การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ และความสามารถในการด าเนินการได้จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
ได้ด าเนินการเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) ดังนี้  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง         
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 350,000 3 85,000 - - 
แผนงานการเกษตร 1 15,735 - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเท่ียว 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 9 945,000 9 800,000 4 360,700 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 82 57,490,526 28 9,445,000 28 9,363,000 
แผนงานการศึกษา 1 200,000 - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 
แผนงานการศึกษา  22 13,260,560 15 11,273,514 15 10,680,905 
แผนงานสาธารณสุข  25 2,873,000 3 405,000 2 280,235 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25 4,842,060 8 1,184,125 4 649,745 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 2 290,000 2 95,000 - - 
แผนงานงบกลาง 3 9,775,360 3 9,352,525 3 8,729,805 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 10 9,510,300 3 2,651,000 1 2,552,760 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 870,000 1 10,000 - - 
แผนงานเคหะและชุมชน 4 3,074,000 1 1,314,000 1 1,173,480 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  12 2,478,000 9 1,238,000 7 1,183,530 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  19 5,064,605 6 275,000 3 237,625 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2 100,000 1 30,000 - - 
แผนงานพาณิชย์         2 5,784,880 1 698,880 1 616,440 

รวม 228 116,934,026 94 38,867,044 70 35,589,365 
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1.3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
แต่ที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564  (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน  เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 85,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยูใ่นช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   
โคโรน่า 2019 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเท่ียว 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 350,780 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยูใ่นช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส            
โคโรน่า 2019 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานสาธารณสุข  1 100,000 ไมไ่ด้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา่ 
2019 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 95,000 ไมไ่ด้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา่ 
2019 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 450,000 ไมไ่ด้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา่ 
2019 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 2 122,000 ไมไ่ด้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา่ 
2019 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 10,000 ไมไ่ด้ด าเนินโครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  2 80,000 ไมไ่ด้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา่ 
2019 และบางโครงการไม่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินโครงการ  

แผนงานรักษาความสงบภายใน  3 30,000 ไมไ่ด้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา่ 
2019 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1 30,000 ไมไ่ด้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา่ 
2019 

รวม 24 1,352,780  
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4                      หน้า  12 I 

 
1.4 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ผลการด าเนินโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น e-LAAS และข้อมูลจากส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ผลปรากฏดังนี้  

 

 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

เทศบัญญัต ิ
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 โครงการฝึกอบรม

และพัฒนาอาชีพ 
- จัดอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นแก่ประชาชน
ท่ัวไป  
- ส่งเสริมและ
สนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
การประกอบอาชีพทุก
กลุ่มในชุมชน 

100,000 ส านักปลัด 
เทศบาล 

30,000 - - ม.ค.-มี.ค.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

2 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
ท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

อบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

200,000 ส านักปลัด 
เทศบาล 

50,000 - - เม.ย.-มิ.ย.
64 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

3 โครงการส่งเสริม
การผลิตและ
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP 

ส่งเสริมการผลิตสินค้า
และการจัดจ าหน่าย
สินค้า OTOP 

50,000 ส านักปลัด 
เทศบาล 

5,000 - - ม.ค.-ก.ย.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

รวม  350,000  85,000 - -  - -   
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 350,000  85,000 - -  - -   

 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่ใช ้

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

1 โครงการจัดงาน 
บุญบ้ังไฟ 

- จัดแห่ขบวนฟ้อนร าใน
วันแห่โฮมบุญ  
- จัดท าน่ังร้านส าหรับ
การน าบ้ังไฟขึ้นจุด 

85,000 กอง
การศึกษา 

75,000 - - มี.ค.-พ.ค.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญ
กองข้าว 

- จัดกิจกรรมบุญ 
กองข้าว 
- จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
- จัดพิธีบูชาพระแม่
โพสพ 

80,000 กอง
การศึกษา 

40,000 - - ม.ค.-มี.ค.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญ
มหาชาติ 

- จัดกิจกรรมประเพณี
บุญมหาชาติ 
- จัดพิธีแห่พระ
เวสสันดรเข้าเมือง 
- จัดให้มีการเทศน์เรื่อง
พระเวสสันดรชาดกหรือ
เทศน์มหาชาติ ๑๓ 
กัณฑ์ 

200,000 กอง
การศึกษา 

140,000 - - ก.พ.-เม.ย.
64 

35,300 - ด าเนินโครงการช่วง
เดือน เม.ย. 64  
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
อีสานให้คงอยู่
สืบไป 

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

- จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง 
- จัดขบวนแห่รถนาง 
นพมาศ 
- ประกวดกระทง 
 - ประกวดนางนพมาศ
หรืออื่น ๆ  

300,000 กอง
การศึกษา 

300,000 - - ต.ค.-ธ.ค.64 300,000 - ด าเนินโครงการช่วง
เดือน ต.ค. 64 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน  

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ให้คงอยู่สืบไปและ
ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน 

 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   

      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4                                    หน้า 15 I                               

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่ใช ้

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

5 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์,  
ตุ้มโฮม 

- จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์  
- จัดพิธีรดน้ าด าหัวและ
ขอพรจากผู้สูงอายุ 
- จัดขบวนแห่
พระพุทธรูป, สรงน้ าพระ 
- จัดขบวนรถนาง
สงกรานต์  
-จัดพิธีบายศรีผูกแขนสู่
ขวัญให้กับลูกหลานญาติ
พี่น้อง 
- จัดพาแลงรับประทาน
อาหารร่วมกัน 

150,000 กอง
การศึกษา 

150,000 - - มี.ค.-เม.ย.
64 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

- จัดกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 
- จัดขบวนแห่เทียน 
- ถวายเทียนพรรษาวัด
ในเขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

150,000 กอง
การศึกษา 

50,000 - - มิ.ย.-ก.ค.64 15,400 - ด าเนินโครงการช่วง
เดือน ก.ค.64 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ให้คงอยู่สืบไป 

7 โครงการวันขึ้น 
ปีใหม่ 

- จัดท าบุญ/ตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่  
- ตกแต่งไม้ดอกไม้
ประดับสถานท่ีในเขต
เทศบาล 

20,000 กอง
การศึกษา 

20,000 - - ธ.ค.63 -
ม.ค.64 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจาก

การด าเนิน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่ใช ้

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

8 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและ
สนับสนุนหรือจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

15,000 กอง
การศึกษา 

15,000 - - มิ.ย.-ก.ค.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

9 โครงการส่งเสริม
ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมของไทย
วานร ประจ าปี 
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 

- จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
อ าเภอวานรนิวาส   

10,000 กอง
การศึกษา 

10,000 - - ม.ค.-มี.ค.64  10,000 - ด าเนินโครงการช่วง
เดือน ม.ค.-มี.ค.64 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

สนับสนุนกิจกรรม
ด้านศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมของ
ไทยวานร 

รวม 1,010,000  800,000 - -  360,700    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   

      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4                                    หน้า 17 I                               

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่ใช ้

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

1 โครงการกอ่สร้าง
ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตทับหน้า
ถนน คสล.เดิม  
ถนนข้างอาคาร
ตลาดสด ฝั่งทิศ
ตะวันตก  
 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตทับหน้า
ถนน คสล.เดิม ถนนข้าง
อาคารตลาดสด ฝั่งทิศ
ตะวันตก ขนาดกว้าง 
6.80 - 7.35 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า 
89.00 เมตร พื้นท่ีแอส
ฟัสท์ติกไม่น้อยกว่า 
623.00 ตารางเมตร 

236,740 กองช่าง 223,000 - - ก.พ.-มี.ค.64  222,000 - ด าเนินโครงการช่วง
เดือน ก.พ.-มี.ค.64  
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

ประชาชนผู้มา
จับจ่ายใช้สอยบริเวณ
ตลาดสด รวมไปถึง
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

2 โครงการกอ่สร้าง
ถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตทับหน้า
ถนน คสล.เดิม ถนน
ข้างอาคารตลาดสด
ฝั่งทิศตะวันออก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับหน้าถนน 
คสล.เดิม ถนนข้าง
อาคารตลาดสดฝั่งทิศ
ตะวันออก ขนาดกว้าง 
7.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร โครงการยาว 
ไม่น้อยกว่า 90.00 
เมตร  พื้นท่ีแอสฟัสท์
ติก ไม่น้อยกว่า 
630.00 ตารางเมตร 

239,400 กองช่าง 225,000 - - มี.ค.- เม.ย. 
64 

224,000  ด าเนินโครงการช่วง
เดือน มี.ค.- เม.ย. 
64 เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

ประชาชนผู้มา
จับจ่ายใช้สอยบริเวณ
ตลาดสด รวมไปถึง
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่ใช ้

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

3 โครงการกอ่สร้าง
ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตทับหน้า
ถนน คสล.เดิม ถนน
ด้านหลังอาคาร
ตลาดสด  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตทับหน้า
ถนน คสล.เดิม ถนน
ด้านหลังอาคารตลาดสด  

410,400 กองช่าง 381,000 - - มี.ค.-พ.ค.64  380,000 - ด าเนินโครงการช่วง
เดือน ก.พ.-มี.ค.64  
เป็นไปตามห้วงเวลาท่ี
ก าหนดในแผนการ
ด าเนินงาน 
 

ประชาชนผู้มา
จับจ่ายใช้สอย
บริเวณตลาดสด 
รวมไปถึงประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

4 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนน
นิวาสสถาน จาก
แยกถนนบ ารุงเมือง
ถึงแยกถนนราชกิจ
รังสรรค์ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
ถนนนิวาสสถาน จาก
แยกถนนบ ารุงเมืองถึง
แยกถนนราชกิจ
รงัสรรค์ ขนาดท่อเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ความยาวไม่น้อย
กว่า 194.00 เมตร 

830,512 กองช่าง 659,000 - - มี.ค.-ก.ค.64 583,000 - ด าเนินโครงการช่วง
เดือน มี.ค.-เม.ย. 64 
เป็นไปตามห้วงเวลาท่ี
ก าหนดในแผนการ
ด าเนินงาน 

- ระบายน้ าฝน/ 
น้ าเสียจากชุมชน          
ให้ไหลได้สะดวก 
- แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

5 โครงการกอ่สร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารอเนก 
ประสงค์ภายใน
สวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์
ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส  

1,000,000 กองช่าง 499,000 - - เม.ย.-ก.ย.
64 

- 496,000 ยังไม่ด าเนินการ และ
กันเงินงบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และไม่เป็นไป
ตามแผนการ
ด าเนินงาน  

- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ เทศ

บัญญัต ิ
เงินสะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่ใช ้

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

6 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนเรืองศรี ด้าน
ทิศตะวันตก จาก
ถนนสนามบิน  
ถึงถนนซอย
บ้านพักครู 

ก่อสร้างขยายถนน
กว้าง 2.30 - 3.40 
เมตร ยาว 156  
เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 506 
ตารางเมตร เหล็ก
เสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง 

277,000 กองช่าง  277,000 - ก.ค.64 – 
มิ.ย.65  

- 277,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

- 

7 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนเรืองศรี ด้าน
ทิศตะวันออก  
จากถนนเรือง
สวัสด์ิ ถึงถนน
บ ารุงเมือง 

ก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนน
กว้าง  3.00 - 3.50 
เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 742 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม 
WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง 

410,000 กองช่าง - 410,000 - ก.ค.64 – 
มิ.ย.65 

- 410,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ  - 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ เทศ

บัญญัต ิ
เงินสะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่ใช ้

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

8 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนนิราศทุกข์
ด้านทิศตะวันออก 

จากถนนเรือง
สวัสด์ิ ถึงถนน
บ ารุงเมือง 

ก่อสร้างขยายถนน
กว้าง 1.60 - 3.30 
เมตร ยาว 238 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 583 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม 
WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง 

332,000 กองช่าง - 332,000 - ก.ค.64 – 
มิ.ย.65 

- 332,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ  - 

9 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนนิราศทุกข์
ด้านทิศตะวันตก 
จากถนนเรือง
สวัสด์ิ ถึงถนน
บ ารุงเมือง   
 

ก่อสร้างขยายถนน
กว้าง 1.28 - 2.76 
เมตร ยาว 238 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 430 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม 
WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง 

240,000 กองช่าง - 240,000 - ก.ค.64 – 
มิ.ย.65 

- 240,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ  - 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ เทศ

บัญญัต ิ
เงินสะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่ใช ้

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

10 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนสุขราษฎร์ 
ด้านทิศตะวันตก 
จากทางหลวง 
2307  ถึงถนน
เรืองสวัสด์ิ 

ก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. กว้าง 1.80 - 
3.10 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ี  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
429 ตารางเมตร 
เหล็กเสริม WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 
เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง 

235,000 กองช่าง - 235,000 - ก.ค.64 – 
มิ.ย.65 

- 235,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ  - 

11 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนสุขราษฎร์ 
ด้านทิศตะวันออก 
จากทางหลวง 
2307  ถึงถนน
เรืองสวัสด์ิ 

ก่อสร้างขยายถนน
กว้าง 2.30 - 3.40 
เมตร ยาว 252  
เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 679 ตาง
รางเมตร เหล็กเสริม 
WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร 
- ไม่มีไหล่ทาง 

395,000 กองช่าง - 395,000 - ก.ค.64 – 
มิ.ย.65 

- 395,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ  - 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ เทศ

บัญญัต ิ
เงินสะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่ใช ้

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

12 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนน
เปรมปรีดา ด้าน
ทิศ ตะวันออก 
จากทางหลวง 
2307 ถึงถนน
เปรมปรีดาซอย 8              

ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
19 บ่อ พร้อมฝาปิด
เหล็ก จ านวน 38 ฝา   
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
มอก. ชั้น 3 Ø 0.60 
เมตร จ านวน 174 
ท่อน ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า 
204.00 เมตร  

631,000 กองช่าง - 631,000 - ก.ค.64 – 
มิ.ย.65 

- 631,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

13 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนน
เรืองศรี ด้านทิศ
ตะวันตก จาก
ถนนซอยบ้านพัก
ครู ถึงถนนเรือง
สวัสด์ิ              

ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
10 บ่อ พร้อมฝาปิด
เหล็ก จ านวน 20 ฝา  
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
มอก. ชั้น 3 Ø 0.60 
เมตร จ านวน 88 
ท่อน ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า 
100.60 เมตร   

327,000 กองช่าง - 327,000 - ก.ค.64 – 
มิ.ย.65 

- 327,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ เทศ

บัญญัต ิ
เงินสะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่ใช ้

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

14 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. 
คลองสร้างเม็ก            

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  
ค.ส.ล. 2 ช่อง ช่องละ 
1.20 x 1.20 เมตร 
งานตัวท่อ ยาว 
23.50 เมตร 

407,000 กองช่าง - 407,000 - ก.ค.64 – 
มิ.ย.65 

- 407,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

15 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ า
สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

 ก่อปรับปรุงห้องน้ า
บริเวณด้านข้างสนาม
กีฬาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส ขนาด 
6.00 x 10.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร  

247,000 กองช่าง - -  238,000 ก.ค.64 – 
มิ.ย.65 

238,000 - ด าเนินโครงการช่วง
เดือน ก.ค.-ต.ค.64 

เป็นไปตามห้วงเวลาท่ี
ก าหนดในแผนการ

ด าเนินงาน 

ห้องน้ าสนามกีฬา
กลางเทศบาลต าบล
วานรนิวาสสะอาด 
พร้อมให้บริการ
ประชาชน  

16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

ติดตั้งผนังกระจก
อลูมิเนียมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส ขนาด 
2.03 X 3.75 เมตร 

30,000 กองช่าง - - 30,000 ก.ค.64 – 
มิ.ย.65 

30,000 - ด าเนินโครงการช่วง
เดือน ก.ค.-ต.ค.64 

เป็นไปตามห้วงเวลาท่ี
ก าหนดในแผนการ

ด าเนินงาน 

ห้องเรียน/ห้อง
ประกอบการมี
ความเหมาะสมกับ 
การจัดการเรียน
การสอน 

17 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล.ถนนเรือง
สวัสด์ิ ซอย 17 
(ซอยหมอสูตร) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดภายใน 
0.25 x 0.30 เมตร 
หนา 0.10 - 0.11.5 
เมตร ฝาปิดเหล็ก 
ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า 50 เมตร 

215,000 กองช่าง - - 215,000 ส.ค.-ก.ย.64 215,000 - ด าเนินโครงการช่วง
เดือน ก.ค.-ต.ค.64 

เป็นไปตามห้วงเวลาท่ี
ก าหนดในแผนการ

ด าเนินงาน 

ระบายน ้าได้สะดวก
น ้าไม่ท่วมขัง  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จ
ของ

โครงการ เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนนิการแลว้เสรจ็ 
/งบประมาณที่ใช ้

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

18 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนนเปรม
ปรีดา ด้านทิศ
ตะวันตก จาก
ถนนบ ารุงเมือง ถึง 
ถนนราชกิจ
รังสรรค์ 

ก่อสร้างขยายถนนเปรม
ปรีดา ด้านทิศตะวันตก 
จากถนนบ ารุงเมือง ถึง 
ถนนราชกิจรังสรรค์ 
ขนาดกว้าง 1.90-
2.70 เมตร ยาว 203 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
420 ตารางเมตรเหล็ก
เสริม Wire Mesh 
0.10 x0.30 เมตร  

230,000 กองช่าง 230,000 
(เงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

- - ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- 230,000 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และกันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

19 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนนเปรม
ปรีดา ด้านทิศ
ตะวันออก จาก
ถนนบ ารุงเมือง ถึง 
ถนนราชกิจ
รังสรรค์ 

ก่อสร้างขยายถนนเปรม
ปรีดา ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนน
บ ารุงเมืองถึงถนนราช
กิจรังสรรค์ ถนนขนาด
กว้าง 1.90-2.60 
เมตร ยาว 221 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
473 ตารางเมตร เหล็ก
เสริม Wire Mesh 
0.10 x0.30 เมตร  

259,000 กองช่าง 259,000
(เงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

- - ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- 259,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และกันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/

งบประมาณที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

20 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนเปรมปรีดา 
ด้านทิศตะวันตก 
จากถนนเรือง
สวัสด์ิ ถึงถนน
บ ารุงเมือง 

ก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ถนนเปรมปรีดา 
ด้านทิศตะวันตก จาก
ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึงถนน
บ ารุงเมือง ขนาดกว้าง 
1.89-7.70 เมตร ยาว 
238 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 622 
ตารางเมตร เหล็กเสริม 
Wire Mesh 0.10 
x0.30 เมตร  

340,000 กองช่าง 340,000 
(เงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

- - ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- 340,000 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และกันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

21 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนเปรมปรีดา 
ด้านทิศ
ตะวันออก จาก
ถนนเรืองสวัสดิ์  
ถึงถนนบ ารุงเมือง 

ก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล.ถนนเปรมปรีดา 
ด้านทิศตะวันออก จาก
ถนนเรืองสวัสดิ์  ถึงถนน
บ ารุงเมือง ขนาดกว้าง 
1.85-2.90 เมตร ยาว 
238 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 477 
ตารางเมตร เหล็กเสริม 
Wire Mesh 0.10 x 
0.30 เมตร 

261,000 กองช่าง 261,000 
(เงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

- - ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- 261,000 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และกันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/

งบประมาณที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

22 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนซอยบ้านพัก
ครู ด้านทิศใต้ 
จากถนนเรืองศรี 
ถึง ถนนศรีโพน
เมือง 

ก่อสร้างขยายถนน  
 ค.ส.ล.ถนนซอยบ้านพัก
ครู ด้านทิศใต้ จากถนน
เรืองศรี ถึง  ถนนศรี
โพนเมือง ขนาดกว้าง 
2.50-3.05 เมตร ยาว 
198 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 513 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม Wire 
Mesh 0.10 x0.30 
เมตร  

281,000 กองช่าง 281,000 
(เงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

- - ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- 281,000 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และกันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

23 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนซอยเดื่อ 10 
(เพ็ญจันทร์) ด้าน
ทิศเหนือ จาก  ทาง
หลวง 222 ถึง sta 
0+126 

ก่อสร้างขยายถนน ค.
ส.ล.ถนนซอยเดื่อ 10 
(เพ็ญจันทร์) ด้านทิศ
เหนือ จาก  ทางหลวง 
222 ถึง sta 0+126 
ขนาดกว้าง 4.00-
4.70 เมตร ยาว 126 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
504 ตารางเมตร เหล็ก
เสริม Wire Mesh 
0.10 x0.30 เมตร  

275,000 กองช่าง 275,000 
(เงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

- - ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- 275,000 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และกันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/

งบประมาณที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

24 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนซอยเดื่อ 10 
(เพ็ญจันทร์) ด้าน
ทิศเหนือ จาก sta 
132 ถึงถนน
นิราศทุกข์ 

ก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล.ถนนซอยเดื่อ 10 
(เพ็ญจันทร์) ด้านทิศ
เหนือ จาก sta 132 ถึง
ถนนนิราศทุกข์ ขนาด
กว้าง 2.40-4.84 
เมตร ยาว 260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
1,004 ตารางเมตร 
เหล็กเสริม Wire Mesh 
0.10 x0.30 เมตร  

549,000 กองช่าง 549,000 
(เงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

- - ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- 549,000 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และกันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

25 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนน
เปรมปรีดาด้าน
ทิศตะวันออกจาก
ทางหลวง 2307 
ถึง ถนนเปรม
ปรีดา ซอย 6 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน
เปรมปรีดาด้านทิศ
ตะวันออกจากทางหลวง 
2307 ถึง ถนนเปรม
ปรีดา ซอย 6 บ่อพัก  
ค.ส.ล. 15 บ่อ พร้อมฝา
ปิดเหล็ก จ านวน 30 ฝา 
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. 
ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 140 ท่อน ความ
ยาวโครงการไม่น้อยกว่า 
160 เมตร  

500,000 กองช่าง 500,000 
(เงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

- - ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- 500,000 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และกันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/

งบประมาณที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

26 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนศรีโพนเมือง 
ด้านทิศตะวันออก
จากถนน                  
เรืองสวัสด์ิถึงถนน
บ ารุงเมือง  

ก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ถนนศรีโพนเมือง 
ด้านทิศตะวันออกจาก
ถนน  เรืองสวัสดิ์ถึงถนน
บ ารุงเมือง ขนาดกว้าง 
2.50-3.10 เมตร ยาว 
242 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 631 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม Wire 
Mesh 0.10 x0.30 
เมตร  

346,000 กองช่าง 346,000 
(เงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

- - ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- 346,000 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
และกันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

27 โครงการก่อสร้าง
ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนเปรม
ปรีดาจากแยก
ถนนเรืองสวัสดิ์ 
ถึงแยกถนนราช
กิจรังสรรค์ 

ก่อสร้างเสาโคมไฟส่อง
สว่างถนนเปรมปรีดา 
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดโคม
เดี่ยว สูง 7.00 เมตร 
โคมหลอด LED 150 
วัตต์ จ านวน 20 จุด 

816,000 กองช่าง 620,000 
(เงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

- - ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- 620,000 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
และกันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

28 โครงการ
ก่อสร้าง 
เสาธงพร้อม
ลานคอนกรีต 
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล 
วานรนิวาส  

ก่อสร้างเสาธงพร้อม
ลานคอนกรีต โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส(หลังใหม่) 
จ านวน 1 แห่ง           
ฐานขนาด 2.50 X 
2.50 เมตร เสาธงสูง 
12.00 เมตร   

300,000 กอง
การศึกษา 

60,000 
(เงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

- - ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- 60,000 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
และกันเงิน
งบประมาณไว้
เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 

รวม 10,620,052  5,708,000 3,254,000 438,000 - 2,388,000 6,975,000   
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 2 11,630,052  6,508,000 3,254,000 483,000  2,748,700 6,975,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหาร

เวลา/เหตผุล
สนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

1 อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กาชาดอ าเภอวานร
นิวาส  

10,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 
 

- - ม.ค.64  10,000 - - ก.ย.64  
- ไม่เป็นไปตาม
ห้วงเวลาท่ี
ก าหนดใน
แผนการ
ด าเนินงาน 
 

สนับสนุนกิจกรรม
ของกิ่งกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส 
เพื่อช่วยเหลือแล
บรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบภัย 
ผู้ด้อยโอกาส  
และความช่วยเหลือ
อื่น ๆ 

รวม 10,000  10,000 - -  10,000 -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหาร

เวลา/เหตผุล
สนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

1 โครงการจ้างเหมา
รายเดือนครูอัตรา
จ้างระดับ
ประถมศึกษา 

จ้างเหมารายเดือนครู
อัตราจ้างเพื่อจัดการสอน
ในระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส  

300,000 กอง
การศึกษา 

136,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

96,160 - ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนด
ในแผนการ
ด าเนินงาน 
 

บุคลากรมีเพียงต่อ
จ านวนนักเรียน ท า
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนด 

2 เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส  
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
5. ค่าใชจ้่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

300,000 
   

กอง
การศึกษา 

207,800 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

207,800 - ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนด
ในแผนการ
ด าเนินงาน 
 

มีงบประมาณท่ี
เพียงพอ สามารถ
จัดการการเรียนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนด 
ช่วยให้มีศักยภาพท่ี
มากขึ้น 
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 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการด าเนินโครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหาร

เวลา/เหตผุล
สนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
3 เงินอุดหนุน

ส าหรับ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

1. ค่าใช้จา่ยในการจัดการศกึษาระดับอนุบาลจน
จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
1.1 ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 
850 บาท/ภาคเรียน  
1.2 ค่าหนงัสือเรียน คนละ 200 บาท    
1.3 ค่าอุปกรณก์ารเรียน คนละ 100 บาท   
1.4 ค่าเครือ่งแบบนกัเรียนคนละ 300  
1.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 
215 บาท/ภาคเรียน  
คนละ 250 บาท/ภาคเรียน  

495,900 กอง
การศึกษา 

353,750 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

435,712 

- ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาที่ก าหนดใน
แผนการ
ด าเนินงาน 

 

ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
ด้านการศึกษาของ
บุตรหลาน 

4 เงินอุดหนุน
ส าหรับ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
 

2. ค่าใช้จา่ยในการจัดการศกึษาระดับ
ประถมศกึษาจนจบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน    
2.1 ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 
950 บาท/ภาคเรียน  
2.2 ค่าหนงัสือเรียน 
     (1) ค่าหนงัสือเรียน ป.1 คนละ 625 บาท/ปี               
     (2) ค่าหนงัสือเรียน ป.2 คนละ 619 บาท/ปี       
2.3 ค่าอุปกรณก์ารเรียน คนละ 195 บาท/ภาค
เรียน   
2.4 ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน คนละ 360 บาท/ปี    
2.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 
240 บาท/ภาคเรียน    
2.6 ค่าจดัการเรียนการสอนรายหัวเพิม่เติม 
(TOP UP คนละ 250 บาท/ภาคเรียน  

260,000 กอง
การศึกษา 

170,140 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาที่ก าหนดใน
แผนการ
ด าเนินงาน 

 

ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
ด้านการศึกษาของ
บุตรหลาน 
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 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหาร

เวลา/เหตผุล
สนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

5 โครงการอาหาร
กลางวัน นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
  

303,800 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

294,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

212,700 - ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนด
ในแผนการ
ด าเนินงาน 

 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันท่ีมี
สารอาหารครบถ้วน
มีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย 

6 โครงการอาหาร
กลางวัน นักเรียน
โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
(ระดับอนุบาล)    

ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส (ระดับ
อนุบาล)    
  

984,000 กอง
การศึกษา 

500,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

439,000 - ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนด
ในแผนการ
ด าเนินงาน 

 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันท่ีมี
สารอาหารครบถ้วน
มีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย 

7 โครงการอาหาร
กลางวัน นักเรียน
โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
(ระดับประถม)    

ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
(ระดับประถม)    

240,000 กอง
การศึกษา 

160,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

123,000 - ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนด
ในแผนการ
ด าเนินงาน 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันท่ีมี
สารอาหารครบถ้วน
มีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย 
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 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหาร

เวลา/เหตผุล
สนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

8 อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  
 

1.ค่าหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  
2. ค่าเครื่องอุปกรณก์าร
เรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ปี  
3. ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
4. ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ปี                 

70,060 กอง
การศึกษา 

67,800 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,675 

- ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนด
ในแผนการ
ด าเนินงาน 

 

ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
ด้านการศึกษาของ
บุตรหลาน  

9 อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
(รายหัว) 

ค่าจัดการเรยีนการสอนราย
หัวในอัตราคนละ 1,700 
บาท/ปี  
 

105,400 กอง
การศึกษา 

102,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนด
ในแผนการ
ด าเนินงาน 

 

ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
ด้านการศึกษาของ
บุตรหลาน  
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 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/ประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

10 โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก 
(ศพด.ทต.วานรนิวาส) 

ค่าอาหาสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส  
 

120,000 กอง
การศึกษา 

114,972 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

98,130 - ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนดใน
แผนการ
ด าเนินงาน 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารวันท่ีมี
สารอาหารครบถ้วน
มีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย 

11 โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก (ร.ร.
อบ.ท.วานรนิวาส) 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส (ระดับอนุบาล) 

466,000 กอง
การศึกษา 

239,525 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

255,510 

- ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนดใน
แผนการ
ด าเนินงาน 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารวันท่ีมี
สารอาหารครบถ้วน
มีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย 

12 โครงการอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส  

116,000 กอง
การศึกษา 

76,648 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- 
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 แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/ประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

13 โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก 

ค่าอาหาสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์บ ารุง) 
 

2,830,300 กอง
การศึกษา 

2,814,897 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

2,730,018 - ด าเนินการเบิกจ่าย
ตลอดปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารวันท่ีมี
สารอาหารครบถ้วนมี
ร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย 

14 เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎร์บ ารุง) เพื่อ
เป็นค่าอาหารกลางวัน 

ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์บ ารุง) 

5,908,000 กอง
การศึกษา 

5,886,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

5,886,000 - ด าเนินการเบิกจ่าย
ตลอดปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารวันท่ีมี
สารอาหารครบถ้วนมี
ร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย 

15 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส  

150,000 กอง
การศึกษา 

150,000 - - ม.ค.-ก.ย.64 - 124,200 ด าเนินโครงการช่วง
เดือน ก.ย.64 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาสมี
สภาพท่ีดีพร้อมใช้ใน
การจัดการเรยีนการ
สอน  

รวม 12,595,460  11,273,514 - -  10,556,705 124,200   
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 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

1 โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า(สัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า) 

- รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข 
- ฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสัตว์ควบคุม 
 

30,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

25,000 - - ก.พ.-เม.ย.
64 

20,235 - ด าเนินโครงการ
ช่วงเดือน 
เม.ย.64 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนดใน
แผนการ
ด าเนินงาน 

- 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 
ในการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
โรคติดต่อและ
งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

พัฒนาศักยภาพ อสม.  
ให้มีความรู้และสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีในชุมชนได้
เป็นอย่างดี ด าเนิน
กิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรค ตามแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุข
และทัศนศึกษาดูงาน 

300,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

100,000 - - มี.ค.-ก.ย.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

3 เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน ด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขชุมชนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

280,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

280,000 - - ม.ค.-ก.ย.64 260,000 - ด าเนินโครงการ
ช่วงเดือน ก.ย.64 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนดใน
แผนการ
ด าเนินงาน 

ชุมชนท้ัง 14 
ชุมชน ได้รับการ
ฝึกอบรมแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

รวม 610,000  405,000 - -  280,235 -   
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 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป  

90,000 กอง
การศึกษา 

90,000 - - มี.ค.-มิ.ย.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

2 โครงการจัดส่ง
ประกวดและการ
แข่งขันต่างๆ 

- จัดส่งพนักงาน
เทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สามัคคีอย่างน้อยปี 
ละ 1  ครั้ง  
- จัดส่งพนักงาน
เทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์อย่างน้อยปี 
ละ 1 ครั้ง 
- จัดส่งประชาชนหรือ
เยาวชนเข้าประกวด
แข่งขันในด้านต่างๆ  

200,000 กอง
การศึกษา 

5,000 - - พ.ย.63 – 
ม.ค.64 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

รวม 290,000  95,000 - -  - - -  
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคล 
ภายนอกท าความ
สะอาดอาคาร 
ศพอส.ทต.วานร
นิวาส 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาดอาคาร 
ศพอส.ทต.วานรนิวาส 
และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย จ านวน 1 
คน 

87,360 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

86,800 - - ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

56,840 - - ศพอส. ทต.วานร
นิวาส มีความ
สะอาด เรียบร้อย 
พร้อมให้บริการ 

2 โครงการจ้างเหมา
แรงงานบุคคล 
ภายนอกรักษาความ
สะอาด ตัดแต่ง
ต้นไม้ ตัดหญ้า ดูแล
สวน ศูนย์การเรียนรู้
เทศบาลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความสะอาด ตัดแต่ง
ต้นไม้ ตัดหญ้า ดูแล
สวน ศูนย์การเรียนรู้
เทศบาลฯ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย
จ านวน 1 คน  

84,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

86,800 - - ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

77,280 - - ศูนย์การเรียนรู้
เทศบาลฯ ความ
สะอาด สะอาด
เรียบร้อย  

3 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมวันเด็ก 
โดยมเีด็กและ
เยาวชนเข้าร่วม
โครงการประมาณ 
๑,๐๐๐  คน ทุกป ี

40,000 กอง
การศึกษา 

40,000 - - ธ.ค.63 – 
ม.ค.64 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการการ
แพร่ระบาดของ
โรค Covid-19 

- 
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ การบริหาร
เวลา/เหตผุล

สนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/

งบประมาณที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน 

/กันเงินประมาณ 

4 โครงการถนน 
สายบุญ 

ท าบุญตักบาตร 
ข้าวสารอาหารแห้ง 
แด่พระภิกษสุงฆ์  

10,000 กอง
การศึกษา 

10,000 - - พ.ค.-ก.ค.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากการ
แพร่ระบาดของ
โรค Covid-19 

- 

5 โครงการฝึกอบรมด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนโรงเรยีน
ผู้สูงอายุและทัศน
ศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านต่าง ๆ เช่น 
สุขภาพอนามัย อาชีพ 
อารมณ์ สังคม ฯลฯ 
- ศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียน
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

400,000 กอง
การศึกษา 

266,765 - - ต.ค.63 - 
ก.ย.64 

266,765 - ด าเนินโครงการ
ช่วงเดือน 
ต.ค.-พ.ย.63 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนด
ในแผนการ
ด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายแุละผู้สู.อายุใน
เขตเทศบาล มกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ต่าง ๆ  ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพอนามัย 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ไม่เป็นภาระของ
ลูกหลานและสังคม  
อีกท้ังยังสามารถท า
คุณประโยชน์แก่สังคม
อีกด้วย 
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
6 โครงการฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่ม องค์กร
ต่าง ๆ  และทัศนศึกษา
ดูงาน 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย 
คณะกรรมการชุมชน 
กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ 

500,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

300,000 - - มี.ค.-ก.ย.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากการการ
แพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

7 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสตรีและทัศน
ศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมกลุ่มสตรี
และคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีชุมชน  
- จัดทัศนศึกษาดูงาน 

250,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

260,825 - - ต.ค.63 - 
ก.ย.64 

248,860 - ด าเนินโครงการช่วง
เดือน ต.ค.-พ.ย.63 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

กลุ่มสตรีเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตลอด 
จนปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  

8 โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
(ฝึกอบรมและค่าย
กิจกรรม) 

- จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 
- จัดกิจกรรมเข้าค่าย
เด็กและเยาวชน 

100,000 กอง
การศึกษา 

100,000 - - พ.ค.-ก.ย.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

รวม 1,471,360  1,184,125 - -  649,745 -   
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 แผนงานงบกลาง   

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ตามช่วงอายุ ท่ี กสถ. 
ก าหนด 
 

๖,๒๗๔,๘๐๐ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6,372,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

6,112,800 - ด าเนินการเบิกจ่าย
ตลอดปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการตามท่ี
ภาครัฐจัดสรร 
ท าให้มีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น 
2 เบี้ยยังชีพผู้

พิการ 
จ่ายเบี้ยคนพิการได้รับ
เงิน คนละ ๘๐๐ บาท/
เดือน 

๑,๙๓๙,๒๐๐ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1,742,400 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

1,676,400 - ด าเนินการเบิกจ่าย
ตลอดปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการตามท่ี
ภาครัฐจัดสรร 
ท าให้มีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น 

3 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  

จ่ายเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับเงินคนละ ๕๐๐ 
บาท/เดือน 

90,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

54,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

42,000 - ด าเนินการเบิกจ่าย
ตลอดปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับสวัสดิการ
ตามท่ีภาครัฐ

จัดสรร ท าให้มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

รวม 9,775,360  9,352,525 - -  8,729,805 -   
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 24,752,180  22,320,164 - -  20,475,350 124,200   

 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   

      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4                                    หน้า 43 I                               
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 แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 โครงการจ้างเหมา

บริการแรงงาน
บุคคลภายนอก
รักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีตลาดสด
เทศบาล  

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกปฏิบัติ 
งานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานท่ีตลาดสด
เทศบาล จ านวน 1 อัตรา 

๑๐๙,๕๐๐ กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

102,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- - ไม่ได้ด าเนินการ - 

2 โครงการจ้างเหมา
แรงงานรักษาความ
สะอาดกวาดถนน 
ตัดหญ้าไหล่ทางใน
เขตเทศบาลเก็บขน
ขยะในชุมชนและ
คัดแยกขยะท่ีโรง
คัดแยกขยะ
เทศบาล 

จ้างแรงงานบุคคล 
ภายนอกมาปฏิบัติหน้าท่ี
ในการปฏิบัติงาน 
- รักษาความสะอาด 
- การเก็บขนขยะ  
- การคัดแยกขยะ 
- การก าจัดขยะของ
เทศบาลและตลาดสด  
- เก็บขนขยะในชุมชน  
- ปฏิบัติหน้าท่ีคัดแยก
ขยะท่ีโรงคัดแยกขยะ  
- ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมาย จ านวน 
30 อัตรา 

๒,๖๒๐,๘๐๐ กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2,620,800
  

- - ตลอด
ปีงบประมาณ 

2,552,760 - ด าเนินการเบิกจ่าย
ตลอดปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

- พื้นท่ีเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสมี
ความสะอาด,ไม่มี
ขยะตกค้างใน
ชุมชน   
- ขยะได้รับการคัด
แยกและน าไป
ก าจัดและใช้
ประโยชน์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
 แผนงานสาธารณสุข    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
3 โครงการวัน

สิ่งแวดล้อมโลก 
"ท้องถิ่นไทยรวม 
ใจภักดิ์ รักษ์
สิง่แวดล้อม" 

จัดกิจกรรมรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อม  
ในการลดใช้พลังงาน
น้ ามัน ไฟฟ้า ประปา 
และมีกิจกรรมการ
ปลูกต้นไม้ 

30,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

20,000  
 

- - มิ.ย.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

รวม 2,760,300  2,651,000  -  2,552,760 -   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 โครงการถนน 

สีเขียว 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมและถนนสาย
ต่างๆ และปลูกต้นไม้เพ่ิม
พื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
วัสดุการเกษตร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ 

150,000 กองช่าง 10,000  
 

- - พ.ค.-ก.ย.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ - 

รวม 150,000  10,000 - -  - -   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 โครงการจ้างเหมา

แรงงานบ ารุงรักษา
,ปลูกพันธ์ุไม,้ 
ตกแต่งต้นไม้ที่
สวนสาธารณะ 
สาธารณะอื่น ๆ 

- เพื่อจ้างเหมา
แรงงานบ ารุงรักษา
,ปลูกพันธุ์ไม้ 
ตกแต่งต้นไม้
สวนสาธารณะและ
ท่ีสาธารณะอื่น ๆ 

๑,7๐๐,๐๐๐ กองช่าง 1,314,000
  

 

- - ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

1,173,480 - ด าเนินการเบิกจ่าย
ตลอดปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

- สนามกีฬากลาง
และสวนสาธารณะ
ท่ีสาธารณะอื่น ๆ  
มีสภาพ แวดล้อม 
ท่ีดี สวยงาม  
- ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

รวม 1,700,000  1,314,000 - -  1,173,480 -   
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 4,610,300  3,975,000 - -  3,726,240 -   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ การบริหาร
เวลา/เหตผุล

สนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 โครงการจ้างเหมา

บริการบุคคล 
ภายนอกเพื่อดูแล
งานประชาสัมพันธ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลเพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อดูแล
งานประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 คน 

96,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

96,000 
 

- - ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

29,868 - -  

2 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลภาย 
นอกท าความสะอาด
อาคารสถานท่ี
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ท าความสะอาดอาคาร
สถานท่ีราชการ
จ านวน 2 คน   

288,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

192,000   ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

192,000 - -  

3 โครงการ 
จัดงานวันรัฐพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา/ 
วันปิยมหาราช 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/เทิดพระเกยีรต ิ
ในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ 
- จัดพิธีถวายเครื่องราช
สักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพร 

300,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

150,000 -  ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

149,960 - - - ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและแสดง
ความจงรักภักด ี
- ประชาชนมี
จิตส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและมี
ความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
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ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
4 โครงการรับ-

ส่งเสด็จ 
การจัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ การจัดหาพระบรม
สาทิสลักษณ์ เครื่องหมาย
สัญลักษณ์พระปรมภิไธย 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย
ไวนิล ธงประดับ ตราสัญญา
ลักษณ์ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม 
ค่าอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การรับเสด็จ ฯลฯ ในกรณี
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ พร้อม
ด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ พระบรมวงศานุ
วงศ์ ในการเสด็จปฏิบัติ
ภารกิจ ณ จังหวัดสกลนคร 

300,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20,000 
 

- - ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

9,450 - ด าเนินการเบิกจ่าย
ตลอดปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

- การรับเสด็จ
พระบรมวงศานุ
วงศ์เป็นไปอย่าง
สมพระเกียรติ 
- ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล
ได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
5 ค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้ง
ผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เตรียมความพร้อมในการ
จัดการเลือกตั้ง จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายด้น
ก าลังคนในด าเนินการ
เลือกตั้งตามก าหนด
ระยะเวลาของ กกต. 
กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

500,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

500,000 
 

- - ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

498,201 - ด าเนินการเบิกจ่าย
ตลอดปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

เทศบาลสามารถ
จัดการเลือกตั้งให้
ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 
เป็นตามระเบียบ 
กฎหมาย และข้อ
สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตาม
หลักประชาธิปไตย  

6 โครงการพัฒนา
บุคลากร
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

จัดกิจกรรมในการ
ฝึกอบรม พัฒนาความรู้
ความสามารถในแก่
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง
รวมถึงคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

500,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

280,000 - - ต.ค.-ธ.ค.64 274,050 - ด าเนินโครงการใน
เดือน พ.ย.-ธ.ค.64  
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 
 

พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง
รวมถึงคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
ได้รับพัฒนา
ความรู้ เพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้นไป  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
7 โครงการวัน

เทศบาล 
จัดกิจกรรมวันเทศบาล
และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

30,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000 
 

- - เม.ย.64  - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

8 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
- แบบหลังคาอะลูซิงค์
สามารถปิดประกาศได้ท้ัง
สองด้าน 
- ขนาดของบอร์ดกว้างไม่
น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 
- ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 240 เซนติเมตร 

50,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000 - - ม.ค.-มี.ค.64 - 30,000 อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ และกัน
เงินงบประมาณเพื่อ
เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

- 

9 โครงการจัดท า
ข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ส ารวจและปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ประจ าปี  

100,000 กองคลัง 50,000 
 

- - ต.ค.63 - 
มี.ค.64  

- - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 
Covid-19 

- 

รวม 1,984,000  1,238,000 - -  1,153,530 30,000   
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล 
อปท. 

ที่มกีารบริหาร
จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

1 โครงการป้องกัน
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนด้านสา
ธารณภัย/
อุบัติภัย/อัคคีภัย 

การช่วยเหลือ เยียวยา
ประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาสาธารณภัย 

200,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- - ไม่ได้ด าเนินการ  - 

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดเจ้าหน้าท่ีออกหน่วย
ให้บริการเฝ้าระวังเหตุ
ช่วงเทศกาล  
 

8๐,๐๐๐ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15,000 - - - เทศกาลปีใหม ่ 
ธ.ค.63 - ม.ค.64  
- เทศกาลสงกรานต ์ 
เม.ย.64  

 

7,645 - ด าเนินโครงการ 
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 
 

- ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาล 
- ประชาชนมี
ความปลอด
ภายในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
การบริหารเวลา/
เหตผุลสนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 

เงินรางวัล 
อปท. 

ที่มกีารบริหาร
จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 

3 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
จ านวน 50 คน 

100,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

100,000 - - ต.ค. - พ.ย.63 99,980 - ด าเนินโครงการใน
เดือน ต.ค.64  
เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน 

 

- ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นระบบ และมี
มาตรฐาน 

4 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มพูนศักยภาพ  
อปพร.ในงานป้องกัน
และระงับอัคคีภยั 
และทศันศึกษาดูงาน 

เพื่อฝึกอบรมความรู้
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน จ านวน 
๕๐ คน/ปี เกี่ยวกับ 
สาธารณภัยรูปแบบ 
ต่าง ๆ 

300,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 - - ม.ค.-เม.ย.64 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค 

Covid-19 

- 
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ การบริหาร
เวลา/เหตผุล

สนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
5 โครงการส่งเสริม

และสนบัสนุนการ
สร้างความ
ปรองดอง  
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
และสนับสนุน และ
สร้างความเข้าใจให้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ
ความสามัคคี  
การรวมพลังเป็นน้ า
หน่ึงใจเดียวกัน  

20,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 
 

- - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการ

แพร่ระบาดของ
โรค Covid-19 

- 

6 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมมือ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 
(อบต.เดื่อศรีคัน
ไชย) 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อบต.เดื่อศรีคันไชย 
เพื่อใช้จ่ายใน
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมมือใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัด
สกลนคร 

13,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

13,000 - ด าเนินการเบิก
จ่ายเงินเพื่อ
อุดหนุน
โครงการฯ ช่วง
เดือน ก.พ.64 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนดใน
แผนการ
ด าเนินงาน 

 

อปท.ทุกแห่งใน
อ าเภอวานรนิวาส 
ใชเ้ป็นสถานในการ
ช่วยเหลือส าหรับ

ศูนย์ฯ ในการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนในเขต
อ าเภอวานรนิวาส 

รวม 713,000  275,000 - -  237,625 -   
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ การบริหาร
เวลา/เหตผุล

สนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 โครงการประชาคม

เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเสนอปัญหา
และความต้องการ 
เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าว
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส    

50,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000 
 

- - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากการ

แพร่ระบาดของ
โรค Covid-19 

- 

รวม 50,000  30,000 - -  - -   
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 แผนงานพาณิชย์  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ การบริหาร
เวลา/เหตผุล

สนบัสนนุ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแลว้
เสร็จ/งบประมาณ

ที่ใช้ 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/ก่อหนี้ผกูพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 โครงการจ้างเหมา

บุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ประจ าโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเป็น
พนักงาน ประจ าโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
จ านวน 8 อัตรา   

784,880 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

698,880 
 

- - ตลอด
ปีงบประมาณ 

616,440 - ด าเนินการ
เบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามห้วง
เวลาท่ีก าหนด
ในแผนการ
ด าเนินงาน 

- โรงฆ่าสัตว์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
- ผู้ประกอบ 
การมีความรู้การ
จ าหน่ายซากสัตว์ท่ี
สะอาด ปลอดภัย 
 

รวม 784,880  698,880 - -  616,440 -   
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 3,531,880  2,241,880 - -  2,007,595 30,000   
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ครุภัณฑส์ ำนักงำน  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 เครื่องดูดฝุ่น แบบแห้ง 5,000 ส านักปลดั 

เทศบาล 
5,000 - - ม.ค.-มิ.ย.64 5,000 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย

ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

2 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 8,000 ส านักปลดั 
เทศบาล 

8,000 - - ม.ค.-มิ.ย.64 8,000 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

3 ตู้กดน้ าร้อน-น้ าเย็น  
แบบถังคว่ า 

30,000 ส านักปลดั 
เทศบาล 

6,000 - - ม.ค.-มิ.ย.64 5,500 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

4 ตู้เก็บแฟ้มเอกสารชนิด  
20 ช่อง 

- ส านักปลดั 
เทศบาล 

6,400 - - ม.ค.-มิ.ย.64 6,400 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

5 ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
ทึบ ขนาด 4 ฟุต 

- ส านักปลดั 
เทศบาล 

4,000 - - ม.ค.-มิ.ย.64 3,800 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

6 ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
ทึบ ขนาด 4 ฟุต พร้อม
ฐานรอง 

- ส านักปลดั 
เทศบาล 

4,500 - - ม.ค.-มิ.ย.64 4,300 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

7 ตู้สูงวางหนังสือ 2 บานเปดิ
กระจกใส 

- ส านักปลดั 
เทศบาล 

8,500 
 

- - ม.ค.-มิ.ย.64 8,500 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 
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ครุภัณฑส์ ำนักงำน  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
8 เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกส่วน ขนาด 30,000 
บีทียู จ านวน 4 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 39,700 
บาท 

- ส านักปลดั 
เทศบาล 

46,100 
การโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 9  

- - มิ.ย.-ก.ย.64 45,000 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาท่ีในแผนการ
ด าเนินงาน 

9 ช้ันวางของอเนกประสงค์  - ส านักปลดั 
เทศบาล 

2,500 
การโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 9 

- - มิ.ย.-ก.ย.64 2,500 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาท่ีในแผนการ
ด าเนินงาน 

10 ตู้เก็บของอเนกประสงค ์ - ส านักปลดั 
เทศบาล 

7,500 
การโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 9 

- - มิ.ย.-ก.ย.64 7,500 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาท่ีในแผนการ
ด าเนินงาน 

11 พัดลมตั้งพื้น ใบพัดไม่น้อย
กว่าขนาด 18 น้ิว  

- ส านักปลดั 
เทศบาล 

7,500 
การโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 9 

- - มิ.ย.-ก.ย.64 7,500 
 

- ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาท่ีในแผนการ
ด าเนินงาน 

12 โต๊ะประชุม 18,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

18,000 
เงินเหลือจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

- - ต.ค.64–ก.ย.
65 

- 18,000 
 

ยังไม่ด าเนินการ และกันเงิน
งบประมาณไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

13 โต๊ะหมูบูชา  8,500 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8,500 
เงินเหลือจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

- - ต.ค.64–ก.ย.
65 

- 8,500 
 

ยังไม่ด าเนินการ และกันเงิน
งบประมาณไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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ครุภัณฑส์ ำนักงำน  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
14 ชุดรับแขก 60,000 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
40,000 
เงินเหลือจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

-  ต.ค.64–ก.ย.
65 

- 40,000 
 

ยังไมด่ าเนินการ และกัน
เงินงบประมาณไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  

15 เก้าอี้แถว แบบ 4 ท่ีนั่ง  
(ชนิดเหล็ก) ส าหรับตดิตั้ง
ทีส่ถานีขนส่งเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
 

65,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

65,000 
เงินเหลือจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

 

- - ต.ค.64–ก.ย.
65 

- 65,000 
 

ยังไมด่ าเนินการ และกัน
เงินงบประมาณไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  

16 พัดลมตดิเพดาน 
ส าหรับติดตั้งท่ีสถานีขนส่ง
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 

15,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15,000 
เงินเหลือจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

- -  - 15,000 
 

ยังไมด่ าเนินการ และกัน
เงินงบประมาณไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  

17  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  - กองคลัง 4,000 - - พ.ย.63-มี.ค.
64 

3,800 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 209,400  257,400 - -  107,800 146,500  
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ครุภัณฑส์ ำนักงำน  

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 ตู้เก็บเอกสารชนิดบาน

เลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
- ส านัก

ปลัดเทศบาล 
8,000 

 
- - มิ.ย.-ก.ย.64 8,000 - 

 
ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย

ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

2 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ทรงสูง ขนาด 4 ฟุต 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4,500 - - มิ.ย.-ก.ย.64 - - ไม่ด าเนินจัดซื้อ 

รวมแผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

-  12,500 - -  8,000 -  

 
 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
9,000 - - พ.ย.63 - 

ก.ค.64 

9,000 - 
 

ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน

แผนการด าเนินงาน 

รวมแผนงำนสำธำรณสุข 9,000  9,000 - -  9,000 -  
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ครุภัณฑส์ ำนักงำน  

 แผนงานการศึกษา  

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกส่วน ขนาด 30,000 
บีทียู จ านวน 4 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 39,700 
บาท 

158,400 กองการศึกษา - 
 

- 158,800 มิ.ย.-ก.ย.64 158,400 - 
 

ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน

แผนการด าเนินงาน 

รวม 158,400  - - 158,800  158,400 -  

รวมครภุัณฑส์ ำนักงำน 367,800  278,900 - 158,800  283,200 146,500  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  

12,900 ส านักปลดั 
เทศบาล 

8,600 
  

- - ม.ค.-มิ.ย.64 4,200 4,300 ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน
จ านวน 1 เครื่อง 
และยังไม่ด าเนินการ อีก
จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งกัน
เงินงบประมาณไว้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 
kVA 

12,000 ส านักปลดั 
เทศบาล 

12,000 - - ม.ค.-มิ.ย.64 11,948 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2   

90,000 ส านักปลดั 
เทศบาล 

30,000 - - ต.ค.64–ก.ย.
65 

- 30,000 ยังไม่ด าเนินการและกัน
เงินงบประมาณไว้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2   

- กองคลัง 30,000 - - ต.ค.64–ก.ย.
65 

- 30,000 ยังไม่ด าเนินการและกัน
เงินงบประมาณไว้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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รวม 114,900  80,600 - -  16,200 64,300  

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค

ส าหรับประมวลผล 
- กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
22,000 

  
- - ธ.ค.63-มี.ค.

64 
21,800 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย

ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 
 

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด าชนิด 
Network แบบท่ี 1 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8,900 - - ธ.ค.63-มี.ค.
64 

8,500 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

รวม -  30,900 - -  30,300 -  

 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค

ส าหรับประมวลผล 
- กองช่าง 22,000 

  
- - ธ.ค.63-มี.ค.

64 
21,800 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย

ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

รวม -  22,000 - -  21,800 -  

รวมครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์  114,900  133,500 - -  68,300 64,300  
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 ชุดดับเพลิง FR Cotton 

แบบภายนอกอาคาร 
150,000 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
40,000 

  
- - ธ.ค.63-มี.ค.

64 
40,000 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย

ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 
 

2 หัวฉีดดับเพลิง แบบด้ามปืน
ปรับม่านน้ าได้ 3 ระดับ 

50,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

50,000 - - ธ.ค.63-มี.ค.
64 

48,900 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

รวม 200,000  90,000 - -  89,800 -  

รวมครภุัณฑ์เครื่องดับเพลิง 200,000  90,000 - -  89,800 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  

 แผนงานบริหารทั่วไป  

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 ตู้เย็น - ส านัก

ปลัดเทศบาล 
18,500 

การโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  
พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 9 

- - มิ.ย.-ก.ย.64 14,900 
 

- ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 
 

รวม -  18,500 - -  14,900   
 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

ไหล่แบบข้ออ่อน 
๑๐,๙๐๐ ส านัก

ปลัดเทศบาล 
10,900 - - ธ.ค.63-มี.ค.

64 
10,900 - ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย

ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 

รวม ๑๐,๙๐๐  10,900 - -  10,900 -  
รวมครภุัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 10,900  29,400 - -  25,800 -  

 
 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร 
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ครุภัณฑก์ำรศกึษำ  
 แผนงานการศึกษา  

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน

ระดับประถมศึกษา 
60,000 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
47,400 

การโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  
พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 9 

- - มิ.ย.-ก.ย.64 47,400 
 

- 
 

ด าเนินจัดหาและเบิกจ่าย
ตามห้วงเวลาที่ใน
แผนการด าเนินงาน 
 

รวม 60,000 47,400  - -  47,400 -  
รวมครภุัณฑก์ำรศึกษำ 60,000 47,400  - -  47,400 -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ไดร้ับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  

 แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา  

ที ่ รำยกำรครุภัณฑ ์
งบประมำณ 
ตำมแผน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำของงบประมำณ 
และงบประมำณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลำ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรเวลำ/เหตผุล
สนบัสนนุ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินรางวัล อปท. 
ที่มกีารบริหาร

จัดการที่ด ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน/กันเงิน

ประมาณ 
1 รถบรรทุกเปดิข้างเทท้าย 950,000 กองช่าง 950,000 

เงินเหลือจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

- - ต.ค.64 - ก.ย.
64 

- 950,000 ยังไมด่ าเนินการ และกัน
เงินงบประมาณไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 รวม  950,000   - -  - 950,000  

รวมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 950,000   - -  - 950,000  

รวมท้ังสิ้น 1,703,600  1,529,200  158,800  513,600 1,160,800  
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1.5 สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

  สรุปผลการด าเนินโครงการในภาพรวม ก าหนด โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 288 โครงการ งบประมาณ 116,934,026 บาท น าไปสู่การปฏิบัติ
จ านวน 94 โครงการ งบประมาณ 38,867,044 บาท ด าเนินการได้จริงจ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 
35,589,365 บาท เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์ ผลปรากฏดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ก าหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 
365,735 บาท ประกอบด้วย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 
350,000 บาท และแผนงานการเกษตร จ านวน 15,735 บาท โดยน าไปสู่การปฏิบัติจ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 85,000 บาท ได้แก่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 
85,000 บาท เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ พบว่า ไม่ได้มีการน าโครงการไปด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ก าหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 92 โครงการ งบประมาณ 
58,635,526 บาท ประกอบด้วย แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน  9 โครงการ 
งบประมาณ 945,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 82 โครงการ งบประมาณ 57,490,526 
บาท และแผนงานการศึกษา จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท โดยน าไปสู่การปฏิบัติจ านวน 
37 โครงการ งบประมาณ 10,245,000 บาท ได้แก่ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน               
9 โครงการ งบประมาณ 800,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 28 โครงการ 
งบประมาณ 9,445,000 บาท เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ พบว่า ด าเนินการได้จริงจ านวน                      
28 โครงการ งบประมาณ 9,363,000 บาท เมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ ด าเนินการได้จริงจ านวน 4 โครงการ งบประมาณที่ใช้ 360,700 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ด าเนินการได้จริงจ านวน 28 โครงการ งบประมาณท่ีใช้จ านวน 9,336,000 บาท    

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 78 โครงการ งบประมาณ 31,050,980 บาท 
ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท แผนงานการศึกษา 
จ านวน 22 โครงการ งบประมาณ 13,260,560 บาท แผนงานสาธารณสุข จ านวน 25 โครงการ 
งบประมาณ 2,873,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 25 โครงการ งบประมาณ 
4,842,060 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ  
290,000 บาท และแผนงานงบกลาง จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 9,775,360 บาท โดยน าไปสู่การ
ปฏิบัติ จ านวน 32 โครงการ งบประมาณ 22,320,164 บาท ได้แก่ แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน                       
1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท แผนงานการศึกษา จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 11,273,514 
บาท แผนงานสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 405,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,184,125 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ  95,000 บาท และแผนงานงบกลาง จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 
9,352,525 บาท เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ พบว่า ด าเนินการได้จริงจ านวน 25 โครงการ 
งบประมาณ 20,101,830 บาท เมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า  แผนงานบริหารทั่วไปด าเนินการได้จริง
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้จ านวน 10,000 บาท แผนงานการศึกษาด าเนินการได้จริงจ านวน                
15 โครงการ งบประมาณที่ใช้จ านวน 10,680,905 บาท แผนงานสาธารณสุขด าเนินการได้จริงจ านวน                 
2 โครงการ งบประมาณที่ใช้จ านวน 280,235 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด าเนินการได้จริง 
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จ านวน 4 โครงการ งบประมาณที่ใช้จ านวน 649,745 บาท แผนงานงบกลางด าเนินการได้จริงจ านวน                    
3 โครงการ งบประมาณที่ใช้จ านวน 8,480,945 บาท ส่วนแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
พบว่า ไม่ได้มีการน าโครงการไปด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ก าหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 19 โครงการ งบประมาณ 
13,454,300 บาท ประกอบด้วย แผนงานสาธารณสุข จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 9,510,300 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 870,000 บาท และแผนงานเคหะและ
ชุมชน จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,704,000 บาท โดยน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 3,975,000 บาท ได้แก่ แผนงานสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,651,000 
บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท และแผนงานเคหะ
และชุมชน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,314,000 บาท  เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ พบว่า 
ด าเนินการได้จริงจ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 3,726,400 บาท เมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า 
แผนงานสาธารณสุขด าเนินการได้จริงจ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้จ านวน 2,552,760 บาท และ
แผนงานเคหะและชุมชนด าเนินการได้จริงจ านวน 1 โครงการ งบประมาณท่ีใช้จ านวน 1,173,480 บาท ส่วน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา พบว่า ไม่ได้มีการน าโครงการไปด าเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ก าหนดโครงการ 
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 35 โครงการ งบประมาณ 13,427,458 บาท 
ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 2,478,000 บาท แผนการงานรักษา
ความสงบภายในจ านวน 19 โครงการ งบประมาณ 5,064,605 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จ านวน 2 โครงการ จ านวน 100,000 บาท และแผนงานพาณิชย์จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 
5,784,880 บาท โดยน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 2,241,880 บาท ได้แก่ 
แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,238,000 บาท แผนการงานรักษาความสงบภายใน
จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 275,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจ านวน 1 โครงการ 
จ านวน 30,000 บาท และแผนงานพาณิชย์จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 698,880 บาท เมื่อพิจารณา
ผลการด าเนินโครงการ พบว่า ด าเนินการได้จริงจ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 2,037,595 บาท เมื่อ
พิจารณารายแผนงาน พบว่า แผนงานบริหารทั่วไปด าเนินการได้จริงจ านวน 7 โครงการ งบประมาณที่ใช้
จ านวน 1,183,530 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายในด าเนินการได้จริงจ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณที่ใช้จ านวน 237,625 บาท และแผนงานพาณิชย์ด าเนินการได้จริงจ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณที่ใช้จ านวน 616,440 บาท ส่วนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ไม่ได้มีการน า
โครงการไปด าเนินการ 

1.6 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน
ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานร
นิวาสในภาพรวม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจ ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส รวมทั้งสิ้น 100 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ IBM 
SPSS V.26 (IBM SPSS Statistics Base) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน

ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นประชาชนมีบ้านพักอาศัยในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสหรือ
เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปัจจัยในการวิเคราะห์ ได้แก่             
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก เป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลปรากฏ ดังนี้  

 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
1 เพศ 

 - ชาย 48 48.00 
- หญิง 52 52.00 

2 อายุ 
 - ต่ ากว่า 20 ปี 2 2.00 

- 21-40 ปี 27 27.00 
- 41-60 ปี 45 45.00 
- 61 ปี ขึ้นไป 26 26.00 

3 ระดับการศึกษา 
 - ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้  14 14.00 

- มัธยมศึกษาตอนต้น  5 5.00 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า 19 19.00 
- อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 14 14.00 
- ปริญญาตรี 40 40.00 
- สูงกว่าปริญญาตรี 8 8.00 
- อ่ืน ๆ  - - 

4 อาชีพหลัก 
 - ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11 11.0 

- พนักงานเอกชน 6 6.0 
- ลูกจ้างส่วนราชการ 15 15.0 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 29 29.0 
- รับจ้าง 9 9.0 
- นักเรียน/นักศึกษา  4 4.0 
- เกษตรกร           17 17.0 
- อ่ืนๆ 9 9.0 

รวม 100  100.00 
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จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ IBM SPSS V.26 (IBM SPSS Statistics Base) ผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

 1. เพศ  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง                        

มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนเพศชายมีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. อายุ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน อยู่ในช่วงระหว่างอายุ 41 – 60 

ปี มากที่สุด จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 
20-40 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ
ต้ังแต่ 61 ปี ขึ้นไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามล าดับ และ
ล าดับสุดท้าย คือ อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น 2.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
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3. ระดับการศึกษา 
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 ของจ านวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนและระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือ
เทียบเท่า จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และล าดับน้อยที่สุด                 
คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

4. อาชีพหลัก 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา
ได้แก่ ประกอบอาชีพลูกจ้างส่วนราชการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและอาชีพอ่ืน ๆ เช่น เป็นข้าราช
บ านาญ แม่บ้าน เป็นต้น จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  รองลงมาได้แก่ 
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามล าดับ 
และน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของจ านวน
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด   
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  โดยส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการในภาพรวม จากกลุ่มตัวอย่าง        
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส จ านวน 100 คน  
เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้ตอบแสดงความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ  

พึงพอใจมากท่ีสุด  =  5 
พึงพอใจมาก  =  4  
พึงพอใจปานกลาง =  3 
พึงพอใจน้อย  =  2 
พึงพอใจน้อยที่สุด =  1  
เกณฑ์การแปลความหมายของแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกณฑ์การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ
มาตรการวัดของลิเคิร์ท 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 ดังนี้ 

  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล         
วานรนิวาสในภาพรวมแบ่งตามยุทธศาสตร์  

 

ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

4.18 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.26 พึงพอใจมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

4.23 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 4.35 พึงพอใจมาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวม 4.30 พึงพอใจมาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คะแนน
ความพึงพอใจสูงสุด คะแนนประเมินเท่ากับ 4.50 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คะแนนประเมินเท่ากับ 4.35               
ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ คะแนนประเมินเท่ากับ 4.26 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน คะแนนประเมินเท่ากับ 4.23 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และล าดับสุดท้ายได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม 
ชุมชน และการท่องเที่ยว คะแนนประเมินเท่ากับ 4.18 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ  

 

 

 

4.5
4.18 4.26 4.23 4.35

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ที ่5

ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย              
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด
ดังนี้       

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับมหภาค 

 ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสว่ามีความสอดคล้องความ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์
จังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 

2.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
1) วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่สังคม

คุณธรรม  น าการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เตรียมคนสู่ชีวิตที่ยั่งยืน” เป็นการ
แสดงให้เห็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อน  ถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง  ๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2) พันธกิจ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ความมุ่งหวัง เพื่อชี้น าการด าเนินงาน ขอบข่าย

งานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยก าหนดไว้ ดังนี้  
(1) สร้างเสริมรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) พัฒนาด้านสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วย

ความเสมอภาคและเป็นธรรม 
(4) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) อ านวยการบริหารราชการและขับเคลื่อนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

3) ยุทธศาสตร์ 
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสจากการ

วิเคราะห์สภาพปัญหาเพ่ือหาสาเหตุ และก านดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ผังเมือง ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโยโลยี และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  การก าหนด
ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้ก าหนดยุทธศาตร์ ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม  ชุมชน  และการ
ท่องเที่ยว 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

4) แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องจ าแนกแผนงานตาม

รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจายประจ าปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กรมส่งสริ
มการปกครองท้องถิ่นก าหนดภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และยังต้องแบ่ง
ออกเป็นต่าง ๆ  อีกด้วย ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.2 ด้านเศรษฐกิจ  

1.2.1 แผนงานการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม  ชุมชน  และ

การท่องเที่ยว 
2.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

2.1.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม  
2.3 ด้านเศรษฐกิจ  

2.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

3.1 ด้านบริหารงานทั่วไป 
3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

3.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
3.2.1 แผนงานการศึกษา 
3.2.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3.3 ด้านการด าเนินงานอื่นๆ  
3.3.1 แผนงานงบกลาง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

4.1.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

4.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
4.2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 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 สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น

จริงและจะด าเนินจริงในท้องถิ่น ความชัดเจนของเป้าหมาย จ าเพาะเจาะจง โดยการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาเพ่ือกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นไป                
พร้อม ๆ กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงก าหนดเป้าประสงค์ ไว้ดังนี้  

(1) การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาค

และเป็นธรรม 
(3) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

6) ตัวชี้วัด 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดตัวบ่งชี้ความสามารถของหน่วยงานว่า

ปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์วางไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด เป็นการอธิบายตัวชี้วัดได้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัมนาท้องถิ่นท่ีด าเนินการจริง ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดในภาพรวมไว้ดังนี้ 

(1) การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 
- การพัฒนาอาชีพและการแข่งขัน 
- การพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม/องค์กร เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
- ประชาชนรู้จักหลักในการท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

แท้จริง  
- ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ  
- อาหารสะอาด ปลอดภัย  
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาค

และเป็นธรรม 
- คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 
- ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็น

การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
- สถานศึกษามีความพร้อมทางบุคลากร นักเรียน ประชาชน ได้รับการ

พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ  
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนยากจน และผู้ด้อยโอกาสทุกคน  
- เด็กนักเรียนในโรงเรียน ผู้มีความเสี่ยงหรือแนวโน้มยุ่งเกียวกับยาเสพติด 

และประชาชนทั่วไป 
(3) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาการบริหารขององค์กร  
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- ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการสัญจร 

7) ค่าเป้าหมาย 
การก าหนดค่าเป้าหมายของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่มีกรอบระยะเววลา

ในการด าเนินการเท่าไหร่ กี่ครั้ง หรือร้อยละ หรือมีความกว้าง ยาว กลุ่มองค์กรต่างๆ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นจริงและ           
จะด าเนินการจริงในท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

8) กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดเพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เพ่ือ

ส าเร็จ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1) การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันด้าน

การเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม  ชุมชน  และ

การท่องเที่ยว 
1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และ

สะพาน 
2) การสาธารณูปโภคสาธารณูปการพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
3) พัฒนาและส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
4) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

และผู้ด้อยโอกาส 
2) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3) การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
4) มีการจัดระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้คุณภาพตามมาตรฐานที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
5) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และระหว่าง

ชุมชนกับเทศบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  
1) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจในที่ดิน

สาธารณประโยชน์  ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน 
2) การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
3) การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
1) การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมพร้อมที่จะ

ให้บริการประชาชนอย่างเตม็ก าลังความสามารถและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถ

พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้ทันท่วงที 
9) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

เทศบาลต าบลวานรนรนิวาส ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ว่า “การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน” และ “การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารในการให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ ” 
เป็นแสดงความมุ่งมั่น ตั้งมั่น ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ เล็งเห็นให้เกิดการพัฒนาให้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้                               
ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  

10) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลต าบลวานร

นิวาสทั้งหมด ผลแห่งความส าเร็จ คือ การด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จ าแนกโครงการตามแผนงาน โดยมีสอดคล้องกับสิ่งที่ก าหนดไว้
จนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ การด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ด าเนินการภายในยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสทั้ง 5 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล  

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ        
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

ด าเนนิการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  
การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

1.1 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 
1.2 ด้านเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงานสร้างควา
เข้มแข็งของชุมชน 
1.2 แผนงานการเกษตร 
 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
 

  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน การลงทุนและ
การท่องเท่ียว 

2.1 ด้านบริหารงาน
ท่ัวไป 
2.2 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 
2.3 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
2.2 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  
การจัดการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 ด้านบริหารงาน
ท่ัวไป  
3.2 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 
3.3 ด้านการ
ด าเนินงานอื่นๆ  

3.1.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
3.2.1 แผนงานการศึกษา 
3.2.2 แผนงาน
สาธารณสุข 
3.2.3 แผนงานสร้าง
ความ  เข้มแข็งของชุมชน 
3.2.4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3.3.1 แผนงานงบกลาง 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 
- กองคลัง 
- กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

ด าเนนิการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  
การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

4.1 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 
4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- กองสาธารณสุขฯ 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองช่าง 

  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 ด้านการ
ด าเนินงานอื่นๆ 
5.2 ด้านบริการสังคม
และชุมชน 
5.3 ด้านเศรษฐกิจ 

5.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  
5.2 แผนงานรักษาความ 
สงบภายใน  
5.3 แผนงานพาณิชย์         

- ส านักปลัดเทศบาล 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองสาธารณสุขฯ 

  

รวม   
 

2) ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลวานรนิวาสเป็นหน่วย
ด าเนินการ 

ที่
ที ่

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี 
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   รวม     
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง 

และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององคงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่า
เป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส 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 ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( 
Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบ
แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติ การด าเนินงานโครงการนั้น 
วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและ
งบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็น
การตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท าการประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้     
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ

แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     
1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจก าหนด

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
 1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
 2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
 3) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
 4) ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมิน

ประสิทธิภาพ  
 5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
 6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่ เกิดจากการท า กิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
 7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัด
ความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
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3) การประเมินผลกระทบ    
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
 ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ การใช้แบบสอบถาม (แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม) 

2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น

แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
  แบบท่ี 2  
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

  แบบท่ี 3   
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมี
ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  10 ๙.๐๐ 90.00 
      ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8.80 88.00 
      ๓.๔  วสิัยทัศน์ 5 ๔.๙๐ 98.00 
      ๓.๕  กลยุทธ ์ 5 ๔.๙๐ 98.00 
      ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 ๔.๘๐ 96.00 
      ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 ๔.๘๐ 96.00 
      ๓.๘  แผนงาน 5 ๕.๐๐ 100.00 
      ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 ๕.๐๐ 100.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.40 88.00 

รวมคะแนน  100 89.70 89.70 
 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

100 คะแนน พบว่า ได้คะแนน 89.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.70 ของคะแนนทั้งหมดในภาพรวม                  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการพิจารณา พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้คะแนนสูงสุด 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  

ที่เป็นเช่นนั้น เพราะขนาดพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสมีขนาดเล็ก ซึ่งง่ายและสะดวก
ต่อการจัดเก็บข้อมูล การเปลี่ยนสภาพทางภูมิศาสตร์มีน้อย อีกทั้งมีการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่ได้อย่าง
ตรงจุด ตรงตามความต้องการ แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  
 
 
 
 

ส่วนที ่3  
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1.2 ประเด็นพิจารณาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้  
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

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

๓ ๒.๙๐ 96.67 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

๒ ๒.๐๐ 100.00 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

๒ ๑.๙๐ 95.00 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

๒ ๑.๙๐ 95.00 

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

๒ ๑.๙๐ 95.00 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

๒ ๒.๐๐ 100.00 

1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภเูขา 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 าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ  ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแก้ปญัหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓ ๒.๘๐ 93.33 

รวม 20 ๑๙.๒๐ 96.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4                      หน้า  84 I 
 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 
 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.70 94.00 

2.1 การวเิคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 1.๗๐ 85.00 

2.2 การวเิคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 0.๘๐ 80.00 

2.3 การวเิคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภมูิปญัญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

2 1.80 90.00 

2.4 การวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิ ข้อมูลด้านรายไดค้รวัเรือน การส่งเสรมิ
อาชีพ กลุม่อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกจิและความเปน็อยู่ทั่วไป เปน็ต้น 

2 1.๙๐ 95.00 

2.5 การวเิคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นทีส่ีเขยีว ธรรมชาตติ่าง ๆ  ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกดิขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
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 
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ยุทธศาสตร์ 60 56.80 94.67 
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 ๙.๖๐ 90.00 

3.2 ยุทธศาสตร์ของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
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 ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลต าบลวานรนิวาส และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 ๔.๙๐ 98.00 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 ๔.๙๐ 96.00 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 ๔.๘๐ 96.00 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง 
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 ๔.๘๐ 100.00 

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

5 ๕.๐๐ 100.00 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

5 ๕.๐๐ 100.00 
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ยุทธศาสตร์    
3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4.4 88.00 

รวม 60 56.80 94.67 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.00 90.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.89 88.89 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.11 91.11 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.89 88.89 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 53.56 89.26  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.44 88.89 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 4.78 95.56 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 

4.56 
91.11 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.33 86.67 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 

4.22 
84.44 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.33 86.67 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 4.67 93.33 
 5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้

ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 

4.33 
86.67 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.44 88.89 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.44 88.89 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 

4.33 
86.67 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.67 93.33 
รวมคะแนน 100 89.44 89.44 

 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 100 คะแนน พบว่า 

ได้คะแนนรวมเท่ากับ 89.44 คิดเป็นร้อยละ 89.44 ของคะแนนทั้งหมดในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นการพิจารณา พบว่า ประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน
สูงสุดคิด เป็นร้อยละ 91.11 ของคะแนนเต็มประเด็นนั้น รองลงมา ได้แก่ ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนเต็มประเด็นนั้น รองลงมา ได้แก่ ประเด็นโครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 
89.26 ของคะแนนเต็มประเด็นนั้น ตามล าดับ และประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และแผนงานและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามีผลคะแนนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของ
คะแนนเต็มประเด็นนั้น  

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
นั้น สามารถแก้ปัญหาในภาพรวมได้ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล เป็นการพัฒนาที่มีความ
สอดคล้องความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)               
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
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โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

 
2.1 ประเด็นพิจารณาในการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประเด็นพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  

รายละเอียดการให้คะแนนประเมินความสอดคล้องของโครงการ ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ดา้น
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

9.00 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าทีท่ี่ได้ก าหนด
ไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

8.89 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ี
นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 9.11 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8.89 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทศัน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

53.56 
4.44 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(5) 4.78 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.56 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4.33 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปา้หมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการน าไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้
ปานกลางสูร่ายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง (5) การสรา้งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.22 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภณัฑ์ ไปสู่สินคา้เชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเตม็ด้วย
วิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.33 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 
4.67 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 4.33 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 
 

4.44 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปรง่ใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไมต่่ ากว่าร้อยละหา้ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 4.44 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(5) 4.33 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนนิงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีส่ดุ และสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.67 

รวมคะแนน 100 89.44 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้วางแผนการพัฒนาท้องถิ่นโดยก าหนดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี้  

 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕65 รวม (5 ปี) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

7 
 

785,000 7 785,000 4 365,735 4 365,735 4 365,735 26 2,667,205 

2.การพัฒนาการ
ค้า การลงทุน และ
การทอ่งเที่ยว 

19 17,620,000 32 37,520,000 59 61,249,276 92 58,635,526 56 23,341,568 258 198,366,370 

๓. การจัดการ
ศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 

55 23,796,980 59 24,827,680 70 25,599,200 78 29,579,620 71 27,796,120 333 131,599,600 

4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อยา่งสมดุลยั่งยืน   

8 7,082,200 14 11,463,000 19 12,981,000 19 13,454,300 16 12,941,300 76 57,921,800 

5.การบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดีตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

25 4,449,880 36 15,889,880 33 14,561,880 35 13,427,485 34 13,191,485 163 61,520,610 

รวม 114 53,734,060 148 90,485,560 185 114,757,091 228 115,462,666 181 77,636,208 856 452,075,585 
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3.1 ผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง         
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3 350,000 3 85,000 - - 

แผนงานการเกษตร 1 15,735 - - - - 
รวม 4 365,735 3 85,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเท่ียว 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

9 945,000 9 800,000 4 360,700 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 82 57,490,526 28 9,445,000 28 9,363,000 
แผนงานการศึกษา 1 200,000 - - - - 

รวม 92 58,635,526 37 10,245,000 32 9,723,700 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 
แผนงานการศึกษา  22 13,260,560 15 11,273,514 15 10,680,905 
แผนงานสาธารณสุข  25 2,873,000 3 405,000 2 280,235 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

25 4,842,060 8 1,184,125 4 649,745 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 290,000 2 95,000 - - 

แผนงานงบกลาง 3 9,775,360 3 9,352,525 3 8,480,945 
รวม 78 31,050,980 32 22,320,164 25 20,101,830 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 10 9,510,300 3 2,651,000 1 2,552,760 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 870,000 1 10,000 - - 
แผนงานเคหะและชุมชน 4 3,074,000 1 1,314,000 1 1,173,480 

รวม 19 13,454,300 5 3,975,000 2 3,726,240 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  12 2,478,000 9 1,238,000 7 1,183,530 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  19 5,064,605 6 275,000 3 237,625 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

2 100,000 1 30,000 - - 

แผนงานพาณิชย์         2 5,784,880 1 698,880 1 616,440 
รวม 35 13,427,485 17 2,241,880 11 2,037,595 

รวมทั้งสิ้น 288 116,934,026 94 38,867,044 70 35,589,365 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายโครงการ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

จ านวนโครง 
ทีน่ าแผนไปสู ่
การปฏิบัต ิ

จ านวนโครงการ
ด าเนินการจริง 

ร้อยละจ านวนโครงการ
ด าเนินการจริงกับจ านวน

โครงการทั้งหมดตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 

1. การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 3 0 0.00 

2. การพัฒนาการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

92 37 32 34.78 

๓. การจดัการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

78 32 25 32.05 

4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน   

19 5 2 10.53 

5. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมภิบาล 

35 17 11 31.43 

รวม 228 94 70 30.70 
 

ผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลปรากฏว่า มีโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 228 โครงการ เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มีจ านวนโครงการมาก
ที่สุดจ านวน 92 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ จ านวน 78 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล จ านวน 35 โครงการ รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน จ านวน 19 โครงการ และน้อยที่สุดได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนา
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 4 โครงการ  

โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติจ านวนทั้งสิ้น 94 โครงการ เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มีจ านวนโครงการที่
น าไปสู่การปฏิบัติมากท่ีสุดจ านวน 37 โครงการ รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 32 โครงการ รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน จ านวน 5 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 17 โครงการ และน้อยที่สุดได้แก่ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 3 
โครงการ 

เมื่อวิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามี
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 228 โครงการ น าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 94 โครงการ ด าเนินการได้จริงจ านวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.70 ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเมื่อพิจารณาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สามารถ
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ด าเนินโครงการได้มาที่สุดจ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.78 ของจ านวนโครงการทั้งหมดตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 
การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.05 ของจ านวน
โครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รองลงมาได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 11 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 31.43 ของจ านวนโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่งยืน จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของจ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ได้มีการน าโครงการไปด าเนินการ  

 
3.3 ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้าน

งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณในการน า
แผนไปสู่การปฏิบัต ิ

งบประมาณ
โครงการ

ด าเนินการจริง 

ร้อยละงบประมาณ
ด าเนินการจริงกับ

งบประมาณทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
1. การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

365,735 85,000 0 - 

2. การพัฒนาการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

58,635,526 10,245,000 9,723,700 16.58 

๓. การจดัการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

31,050,980 22,320,164 20,101,830 64.74 

4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน   

13,454,300 3,975,000 3,726,240 27.70 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

13,427,485 2,241,880 2,037,595 15.17 

รวม 116,934,026 38,867,044 35,589,365 30.44 
 

ผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลปรากฏว่า มีงบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 116,934,026 โครงการ เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มีงบประมาณมากที่สุด
จ านวน 58,635,526 บาท รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 31,050,980 บาท คิดเป็นร้อยละ  ของจ านวนงบประมาณตามแผนฯทั้งหมด  
รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
จ านวน 13,454,300 บาท รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล จ านวน 13,427,485 บาทและน้อยที่สุดได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 365,735 บาท 
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โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติจ านวนทั้งสิ้น 94 โครงการ เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ
สูงที่สุด จ านวน 22,320,164 บาท รองลงได้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว จ านวน 10,245,000 บาท รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน จ านวน 3,975,000 บาท รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 2,241,880 บาท และน้อยที่สุด ได้แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 85,000 บาท  

เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการด้านการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการจริงจ านวน 35,589,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.44 ของจ านวน
งบประมาณทั้งหมดตามแผนฯ เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การ
จัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใช้งบประมาณสูงสุด จ านวน 20,101,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 
64.74 ของจ านวนงบประมาณตามแผนฯทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว สามารถใช้งบประมาณจ านวน 9,696,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.58 ของ
จ านวนงบประมาณตามแผนฯทั้งหมด รองลงได้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ใช้งบประมาณจ านวน 3,726,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของจ านวน
งบประมาณตามแผนฯทั้งหมด รองลงได้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล ใช้งบประมาณจ านวน 2,037,595 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.17 ของจ านวนงบประมาณตาม
แผนฯทั้งหมด และน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ได้มีการน าโครงการไปด าเนินการ 

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ

ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่ งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2562 และได้แผนไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และเงินนอกงบประมาณทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
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การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส พบว่า 
- ด้านความสอดคล้อง ในด้านความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด มีความ

สอดคล้องกันทั้งยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ นอกจากนี้ยังพบความสอดคล้องกับกับแผน
ระดับมหภาคด้วย 

- ด้านความเพียงพอของทรัพยากร เมื่อพิจารณาในด้านความเพียงพอของทรัพยากรในการด าเนิน
กิจกรรมของหน่วยงานนั้นยังมีข้อก าจัดของทรัพยากรโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่ไม่เพียงต่อการด าเนินงาน จะ
เห็นได้ว่า มีการโอนโยกงบประมาณบ่อยครั้งและบางโครงการยังไม่สามารถท าได้เนื่องด้วยต้องด าเนินโครงการที่มี
ความจ าเป็นด่วนก่อน เทศบาลต าบลวานริวาสพยายามแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณด้วยการขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่น และทรัพยากรด้านบุคลากรยังไม่เพียงพอ เพราะยังอัตราว่าง
อีกหลายต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ ท าให้บุคลกรคนเดียวต้องท างานพร้อมกันหลาย ๆ ต าแหน่ง ซึ่งอาจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั้น ๆ ได้  

- ความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring) โดยท า
การติดตามและประเมินผลแผนปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ การด าเนินโครงการเป็นไปตามที่วางไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

- ด้านประสิทธิภาพ ผลผลิตของโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความคุ้มค่าทั้งทางด้าน
เวลาที่เป็นไปตามห้วงเวลา และประสิทธิภาพด้านงบประมาณคือให้งบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปฏิบัติ
ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของราคากลาง  

- ด้านประสิทธิผล พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเส้นทางคมนาคมส าหรับ
สัญจรไปมาที่สะดวก ได้มาตรฐาน มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเมืองสะอาด มีการ
บริหารจัดการขยะ การส่งเสริมการค้า การประกอบอาชีพ ประชาชนมีสิทธิและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
อาทิ การจัดการศึกษาส าหรับเด็กในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น การสร้างบ้าน
และมอบสิ่งของต่าง ๆ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ เป็นต้น การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที และการ
จัดบริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ  

- ผลลัพธ์และผลผลิต คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยที่ประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน   

- การประเมินผลกระทบ การจัดท าบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มาจากความ
ต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี ซึ่งประชาชนจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าผลกระทบในเชิงลบ  

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่ได้ด าเนินโครงการเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 จึงไม่สามารถส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย  

- ด้านบริการชุมชนและสังคม ได้แก่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ด าเนินการจนเกิด
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ สอดคล้องกับค่าเป้าหมายในการสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
ได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่ว่า ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กร
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มีความเข้มแข็ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิต                
ที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  

- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน และ
การสาธารณูปโภคสาธารณูปการพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตรในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ สอดคล้องกับค่า
เป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก และเป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย  
- ด้านบริหารงานทั่วไป ได้แก่ แผนงานบริหารทั่วไป โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าเป้าหมายที่ว่า ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
คือ คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม  

- ด้านบริการสังคมและชุมชน พบว่า มีการด าเนินงานทั้งสิ้น 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน
การศึกษามีการด าเนินงานจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย การศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามมาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยมีการก าหนด
เป้าประสงค์ไว้ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่
ก าหนด คือ สถานศึกษามีความพร้อมทางบุคลากร นักเรียน ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้านต่าง ๆ 
เด็กนักเรียนในโรงเรียน ผู้มีความเสี่ยงหรือแนวโน้มยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และประชาชนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข                   
ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การ
ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับค่า
เป้าหมายที่ว่า ส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
คือ คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด าเนินการ
จนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และระหว่างชุมชนกับเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า 
ประชาชน กลุ่ม องค์กร มีความเข้มแข็ง สามารถตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยมีรูปแบบ
คณะกรรมการและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น และได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และด้านการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

- ด้านการด าเนินการอ่ืน ๆ  ได้แก่ แผนงานงบกลาง ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างความเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น และได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คน
ยากจน และผู้ด้อยโอกาสทุกคน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประกอบด้วย 

- ด้านบริการชุมชนและสังคม ได้แก่ แผนงานสาธารณสุข ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน
ให้น่าอยู่และยั่งยืน และส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนและครัวเรือนอย่างถูกต้องและครบ
วงจรในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะอย่างครบวงจร และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
ได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาค
และเป็นธรรม ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขัน และแผนงานเคหะและชุมชน ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของ
ประชาชนในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองของประชาชน และเป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
- ด้านบริหารงานทั่วไป ได้แก่ แผนงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตาม

วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมพร้อมที่จะให้บริการประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า ประชาชนมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเมื่อมารับขอบริการและองค์กรและบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะ
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ พัฒนาการบริหารของ
องค์กรและระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ 

- ด้านบริการสังคมและชุมชน ได้แก่ แผนการงานรักษาความสงบภายใน ได้ด าเนินการจนเกิด
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ให้มีความรู้
ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้ทันท่วงที และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ มีความรู้ความสามารถพร้อมในการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเต็มที่ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และ
เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการสัญจร 

- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ แผนงานพาณิชย์ ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเ หลือ
ประชาชนในชุมชนได้ทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดเมื่อมารับขอบริการ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ 
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6. การวิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม  

ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

4.18 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.26 พึงพอใจมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

4.23 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 4.35 พึงพอใจมาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวม 4.30 พึงพอใจมาก 

การวิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คะแนนความพึงพอใจสูงสุด คะแนนประเมินเท่ากับ 4.50 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล คะแนนประเมินเท่ากับ 4.35 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คะแนนประเมินเท่ากับ 4.26 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน คะแนน
ประเมินเท่ากับ 4.23 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และล าดับสุดท้ายได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว คะแนนประเมินเท่ากับ 4.18 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
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7. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลในภาพรวม      
7.1 เชิงปริมาณ (Quantity)   

ผลการด าเนินงานพบว่า โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงจ านวน 70 โครงการ 
งบประมาณ 35,562,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.70 ของจ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงจ านวน 35,562,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.41 ของ
งบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน พบว่า ประชาชนมีความ                  
พึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน 4.30 คะแนน 

7.2 คุณภาพ (Quality)  
ผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพ ปรากฏว่า ประชาชนและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และยังเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย ในด้านการจัดท า
บริการสาธารณะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึง ภูมิทัศน์สวยงาม บ้านเมืองสะอาด ประชาชนตระหนักรู้เรื่องการจัดการขยะ สภาพแวดล้อม
น่าชมน่ามอง ผู้บริหาร พนักงานมีศักยภาพที่พร้อมส าหรับให้บริการแก่ประชาชน ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
จะเห็นได้ผลการประเมินความพึงพอใจของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการ
ประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  

7.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
การใช้จ่ายงบประมาณแต่โครงการมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่ 

เพราะการจัดท างบประมาณได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ ส าหรับการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างโปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรม ท าให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 

7.4 เวลา (Time)  
การด าเนินโครงการโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี และแผนการจัดหา

พัสดุประจ าไตรมาส มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ในห้วงนั้น รวมไปถึงข้ันตอนของการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติที่ก าหนดไว้  

7.5 การได้รับประโยชน์ 
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการที่ด าเนินการจริง มุ่งเน้นการพัฒนาคน สังคมและชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้
ประโยชน์มากที่สุด ให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 
รวมทั้งรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน   

7.6 การวัดผล 
  การวัดผล KPIs นั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จะวัดผลเป็นรายโครงการ มุ่งผลส าเร็จใน     

แต่ละโครงการ พบว่า ตัวชี้วัดที่ก าหนดสามารถวัดผลได้ตามท่ีก าหนด  
7.7 ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปรากฏว่า ผลกระทบ
ด้านสังคม พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ผลกระทบด้านการศึกษา พบว่า โรงเรียน
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสศักยภาพมากขึ้น นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี เป็นคนดี คนเก่ง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ ผลกระทบด้านสาธารณูปโภค พบว่า ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ได้เป็นอย่างดี ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า สามารถจัดการปัญหาขยะได้ดี ท าให้ไม่มี
กลิ่นร าคาญหรือแมลงไปรบกวนประชาชน ส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
มากขึ้นและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่เสมอ ท าให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และด้านการบริหารองค์กร พบว่า                   
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การด าเนินมีความรวดเร็วขึ้น สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า จะเห็นได้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินพบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ผลกระทบในเชิงลบ ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ นั้น อาจจะท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 
แต่เป็นปัญหาระยะสัน เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้จัดเจ้าหน้าไปอ านวยความสะดวกจราจรด้วยเพ่ือไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ  
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินการสรุปปัญหาจาการด าเนิน
โครงการ ดังนี้ 

1. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม  
จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ใน

หลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และรองลงคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การด าเนินงานที่ผ่านมาประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็น                  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ร่องระบายน้ า ท่อระบายน้ า ไฟฟ้าและประปา ที่ต้องมีการการปรับปรุงแก้ไขไปตาม
สภาพพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการขยะที่มีปริมาณมากขึ้นทุกวัน ยังมีการส่งกลิ่นเหม็นร าคาญไปยังชุมชน
ใกล้เคียง การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังการ
พัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือยกระดับชุมชนเข้มแข็งให้เป็นชุมชนพ่ึงพา
ตนเองได้น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป    

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินตามแบบประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ข้อเสนอแนะที่จากผู้ตอบแบบประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานเทศบาล

ต าบลวานรนิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นประชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสและเป็นผู้ที่
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1) ต้องการให้แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงและให้เกิดความยั่งยืน  
2) ต้องการให้แก้ไขปัญหายาเสพติดและฟ้ืนฟูกลุ่มผู้ติดยาเสพติดให้ใช้ชีวิตที่ไม่เป็นภัยต่อสังคม  
3) การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ Facebook อีกหนึ่งช่องทางอย่างสม่ าเสมอ  
4) ควรมีตลาดส าหรับสินค้า OTOP 
5) ควรปรับปรุง website ของเทศบาลให้ความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
6) ควรมีการจองคิวผ่านทางช่องทางออนไลน์   
7) ต้องการให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือฟ้ืนฟู เยียวยา ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดโควิด-19  
2.2 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

1) การด าเนินโครงการต่าง ๆ ควรด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) การพัฒนาควรพัฒนาในทุกยุทธศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน และมีปริมาณโครงการที่เท่ากันหรือ

ใกล้เคียงกัน ไม่ควรมุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งเป็นส าคัญ  
3) ควรเร่งรัดและบริหารโครงการให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่ก าหนด เพื่อ

สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่4 
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  3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
3.1 ข้อสังเกตจากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1) การน ากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดท างบประมาณยังไม่เป็นไปที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงานประจ าปี  

2) การพิจารณาโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบและ
รายการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด 

3.2 ข้อสังเกตจากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
1) การตอบแบบสอบถาม มีบางส่วนที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
2) การแจกแบบสอบถามยังครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 

3.3 ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล 
1) โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์มีจ านวนมาก                      

โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง 

2) ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย  

3) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีข้อจ ากัดหลายประการ และมีความล่าช้า  ท าให้ดาร
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้   

4) จากสถานการณ์การแพร่ระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้เทศบาลต าบลวานร
นิวาสงดเว้นการด าเนินกิจกรรมบางอย่าง ท าให้ผลการด าเนินโครงการในภาพรวมอาจจะต่ ากว่าเป้าหมาย  
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รายงานการติดตามและประเมินผลระบบ e-Plan    

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

พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่
มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและ      
ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงาน
มุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของ                      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมา
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่5 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ----------------------------- 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
25648 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติ ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
" เทศบาลน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมคุณธรรม น าการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เตรียมคนสู่ชีวิตที่ยั่งยืน " 

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

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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ง. การวางแผน 
         เทศบาลต าบลว านรนิ ว าส  ได้ จั ดท าแผนยุทธศาสตร์ กา ร พัฒนาและแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น                                    
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 68 โครงการ งบประมาณ 38 ,191,328 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 35,000 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 26 6,377,600.00 
การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 30 30,052,648.00 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 5 3,892,200.00 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 16 1,554,880.00 

รวม 80 41,912,328.00 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลวานรนิวาส  มีดังนี ้
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการฝึกอบรม
และพัฒนากลุ่มอาชีพ 
เช่น การย้อมคราม 
แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เส้นพลาสติก นวด
แผนไทย สปาสมุน
ไพร ฯลฯ 

30,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพและสามารถ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว - เพื่อ
พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
การประกอบอาชพี
ทุกกลุ่มในชุมชน  

- จัดอบรมวิชาชีพระยะ
สั้นแก่ประชาชนทัว่ไป - 
ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ในการประกอบ
อาชีพทุกกลุ่มในชุมชน 

2 การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP 

5,000 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

- ส่งเสริมการผลิต
สินค้าและการจัด
จ าหน่ายสินค้า 
OTOP 

- กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท า
เกษตรทฤษฎีใหม ่

100,000 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

- เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกบัแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม ่

- อบรมให้ความรู้ เกีย่วกบั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม ่

4 การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท า
เกษตรทฤษฎีใหม ่

- ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกบัแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม ่

- อบรมให้ความรู้ เกีย่วกบั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม ่

5 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

300,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

1.จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
2.จัดขบวนแห่รถ นางนพ
มาศ 3.ประกวดกระทง 4.
ประกวดนางนพมาศหรือ
อื่นๆ 

6 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหม่ 

20,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เกิดการสืบ
สานวัฒนธรรมไทยที่
ดีงาม 

ประชาชนร่วมท าบุญ/ตัก
บาตร วันขึ้นปีใหม่  

7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
,ตุ้มโฮม 

102,600.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

1.จัดกิจกรรมวันสงกรานต ์ 
2.จัดพิธีรดน้ าด าหัวและขอ
พรจากผู้สูงอายุ  
3.จัดขบวนแห่พระพุทธรูป,
สรงน้ าพระ 3.จัดขบวนรถ
นางสงกรานต์  
4.จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผูก
แขนให้แก่ลกูหลานญาติพี่
น้อง  
5.จัดพาแลงรับประทาน
อาหารร่วมกัน 

8 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

75,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่พี่นอ้ง
ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

1.จัดกิจกรรมประเพณีบุญ
บั้งไฟ 2.จัดแห่ขบวนฟ้อนร า
ในวันแห่โฮมบุญ 3.จัดท า
นั่งร้านส าหรับการน าบั้งไฟ
ขึ้นจุด 

9 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

15,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัด
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

10 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการ จัดงาน
ประเพณี แห่เทียน
พรรษา 

50,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

ถวายเทียนพรรษาตามวัด
ต่างๆจ านวน ๘ วัด ได้แก่  
๑.วัดเสบุญเรือง,  
๒.วัดสระเกษ  
๓.วัดไตรภูมิ  
๔.วัดโพธิ์ชยัวิทยาราม  
๕.วัดธรรมนิเวศวนาราม  
๖.วัดโนนวิเวกศรีเมือง  
๗.วัดป่าติ้ว (ดงเล็บเงือก)  
8. วัดหนองกรุงศรีกุลวงศ์ 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

เงินอุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอ าเภอ
วานรนิวาสโครงการ
ส่งเสริม ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยวานร 

10,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

การจัดกิจกรรมและการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

12 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญมหาชาต ิ

57,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยอีสานให้คง
อยู่ต่อไป 

1.จัดกิจกรรมประเพณีบุญ
มหาชาติ 2.จัดดพิธีแห่พระ
เวสสันดรเข้าเมือง 3.จัดให้มี
การเทศน์ เร่ือง พระ
เวสสันดรชาดกหรือเทศ
มหาชาติ 13 กัณฑ์  

13 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์
ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส,สนามออก
ก าลังกายและสนาม
เด็กเล่นเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส  

499,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน
สวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส,สนามออก
ก าลังกาย และสนาม
เด็กเล่นเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส  

- อาคารอเนกประสงค์ 1 
แห่ง - สนามออกก าลังกาย 
1 แห่ง - สนามเด็กเล่น 1 
แห่ง ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลต าบล วานรนิวาส 

14 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนน
นิวาสสถาน จากแยก
ถนนบ ารุงเมืองถึง
แยกถนนราชกิจ
รังสรรค์ ขนาดท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล.ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 
194.00 เมตร 

659,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าขนาดท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 
194.00 เมตร  

ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน
นิวาสสถานจากแยกถนน
บ ารุงเมืองถึงแยกถนนราช
กิจรังสรรค์ ขนาดท่อเส้น
ผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพกั คสล. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 194.00 
เมตร จ านวน 1 สาย 

15 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตทับหน้าถนน 
คสล.เดิม ถนนข้าง
อาคารตลาดสดฝั่งทิศ
ตะวันออก ขนาด
กว้าง 7.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 90.00 เมตร 
พื้นที่แอสฟัสท์ติก  
ไม่น้อยกวา่ 630.00 
ตารางเมตร  

225,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนน คสล.เดิม 
ขนาดกวา้ง 7.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 90.00 
เมตร พื้นที่แอสฟัลท์
ติกไม่น้อยกว่า 
630.00 ตารางเมตร  

ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม ถนน
ข้างอาคารตลาดสดฝั่งทิศ
ตะวันออก ขนาดกวา้ง 
7.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 90.00 เมตร พื้นที่
แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกวา่ 
630.00 ตารางเมตร 
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

16 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม 
ถนนข้างอาคารตลาด
สด ฝั่งทิศตะวันตก 
ขนาดกวา้ง 6.80-
7.35 เมตร หนา 0.05 
เมตร โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 89.00 เมตร 
พื้นที่แอสฟัสท์ติกไม่
น้อยกว่า 623.00 
ตารางเมตร  

223,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนน คสล.เดิม 
ขนาดกวา้ง 6.80-
7.35 เมตร หนา 0.05 
เมตร โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 89.00 เมตร 
พื้นที่แอสฟัสท์ติกไม่
น้อยกว่า 623.00 
ตารางเมตร  

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม 
ถนนข้างตลาดสดฝั่งทิศ
ตะวันตก ขนาดกว้าง 
6.80-7.35 เมตร หนา 
0.05 เมตร โครงการยาว
ไม่น้อยกวา่ 89.00 เมตร 
พื้นที่แอสฟัสท์ติกไม่น้อย
กว่า 623.00 ตาราง
เมตร  

17 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม 
ถนนด้านหลังอาคาร
ตลาดสด ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 180.00 
เมตร พื้นที่แอสฟัสท์ติก 
ไม่น้อยกวา่ 1,080 
ตารางเมตร  

381,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนน คสล.เดิม 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า 
180.00 เมตร พื้นที่
แอสฟัสท์ติกไม่น้อยกวา่ 
1,080 ตารางเมตร  

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม 
ถนนด้านหลังอาคารตลาด
สด ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า 
180.00 เมตร พื้นที่แอส
ฟัสท์ติก ไม่น้อยกวา่ 
1,080 ตารางเมตร  

18 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้าง เสาธง
พร้อมลานคอนกรีต 
ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส 

60,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้สถานศึกษามี
ความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน
และกิจการของ
สถานศึกษา  

เสาธงพร้อมลานคอนกรีต
ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
วานรนิวาส จ านวน 1 
แห่ง 

19 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนเปรม
ปรีดา ด้านทิศตะวันตก 
จากบ ารุงเมืองถึงถนน
ราชกิจรังสรรค์  

230,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

- เพื่อก่อสร้างขยาย
ถนนกว้าง 1.90 - 
2.70 เมตร ยาว203 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 420 ตางรางเมตร 
เหล็กเสริม WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 
เมตร - ไม่มีไหล่ทาง - 
เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
ผิวจราจรที่กว้างขึ้น 
สัญจร สะดวกขึ้น - 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส - ถนนเปรมปรีดา
ด้านทิศตะวันตก จาก
บ ารุงเมืองถึงถนนราช
กิจรังสรรค์  

- ขยายถนนเปรมปรีดา
ด้านทิศตะวันตก จาก
บ ารุงเมืองถึงถนนราชกิจ
รังสรรค์ - ไม่มีไหล่ทาง - 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
420 ตารางเมตร 
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

20 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนเปรม
ปรีดา ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนน
บ ารุงเมือง ถึงถนนราช
กิจรังสรรค์  

259,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน
กว้าง 1.90 - 2.60 เมตร 
ยาว 221 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล.
ไม่น้อยกวา่ 473 ตางราง
เมตร เหล็กเสริม WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 
เมตร - ไม่มีไหล่ทาง - 
เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กวา้งขึ้น สัญจร
สะดวกขึ้น - สถานที่
ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 เทศบาล
ต าบลวานรนวิาส - ถนน
เปรมปรีดาด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนบ ารุง
เมือง ถึงถนนราชกิจ
รังสรรค์  

- ขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
เปรมปรีดา ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนบ ารุง
เมือง ถึงถนนราชกิจ
รังสรรค์ - ไม่มีไหล่ทาง - 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
473 ตางรางเมตร  

21 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนซอย
เด่ือ 10 (เพ็ญจันทร์) 
ด้านทิศเหนือ จากทาง
หลวง 222 ถึง 
sta0+126  

275,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน
กว้าง 4.00 - 4.70 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกวา่ 504 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 
เมตร - ไม่มีไหล่ทาง - 
เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กวา้งขึ้น สัญจร
สะดวกขึ้น - สถานที่
ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 เทศบาล
ต าบลวานรนวิาส - ถนน
ซอยเด่ีอ 10 (เพ็ญจันทร์) 
ด้านทิศเหนือจากทาง
หลวง 222 ถึง 
sta0+126  

- ขยายถนน ถนนซอยเด่ือ 
10 (เพ็ญจันทร์) ด้านทิศ
เหนือจากทางหลวง 222 
ถึง sta0+126 - ไม่มีไหล่
ทาง - พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 504 ตาราง
เมตร 

22 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนซอย
เด่ือ 10 (เพ็ญจันทร์) 
ด้านทิศเหนือ จาก sta 
0+132 ถึงถนนนิราศ
ทุกข ์ 

549,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน
กว้าง 2.40 - 4.84 เมตร 
ยาว 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกวา่ 1,004 
ตารางเมตร เหล็กเสริม 
WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร - ไม่มีไหล่
ทาง - เพื่อปรับปรุงถนน
ให้มีผิวจราจรที่กว้างขึ้น 
สัญจรสะดวกขึ้น - 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนน ค.ส.ล. ถนนซอย
เด่ือ 10 (เพ็ญจันทร์) ด้าน
ทิศเหนือ จากsta 
0+132 ถึงถนนนิราศ
ทุกข ์ 

- ขยายถนนกวา้ง ซอยเด่ือ 
10 (เพ็ญจันทร์) ด้านทิศ
เหนือจากsta 0+132 ถึง
ถนนนิราศทุกข ์- ไม่มีไหล่
ทาง - พื้นที ่ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 1,004 ตาราง
เมตร 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

23 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนเปรม
ปรีดาด้านทิศตะวันตก
จากถนนเรืองสวัสดิ์ถึง
ถนนบ ารุงเมือง  

340,000 ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ปริมาณงาน ขยาย
ถนนกว้าง 1.85 - 7.70 
เมตร ยาว 238 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 622 ตางรางเมตร 
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่2 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กวา้งขึ้น สัญจร
สะดวกขึ้น  

- ขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
เปรมปรีดาด้านทิศ
ตะวันตก จากถนนเรือง
สวัสดิ์ ถึงถนนบ ารุงเมือง  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
622 ตารางเมตร 

24 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนเปรม
ปรีดาด้านทิศ
ตะวันออก จากถนน
เรืองสวัสดิ์ ถึงถนน
บ ารุงเมือง 

261,000 ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน
กว้าง 1.85 - 2.90 เมตร 
ยาว 238 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 477 ตารางเมตร 
เหล็กเสริมเหล็กเสริม WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กวา้งขึ้น สัญจร 
สะดวกขึ้น  
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่1 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
- ถนนเปรมปรีดาด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนเรือง
สวัสดิ ์ถึงถนนบ ารุงเมือง 

- ขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
เปรมปรีดาด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนเรือง
สวัสดิ ์ถึงถนนบ ารุงเมือง  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
477 ตารางเมตร 

25 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนศรี
โพนเมืองด้านทิศ
ตะวันออก จากถนน
เรืองสวัสดิ์ ถึงถนน
บ ารุงเมือง 

346,000 ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อขยายถนนกวา้ง 2.50 
- 3.10 เมตร ยาว 242 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
631 ตารางเมตร เหล็ก
เสริม WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กวา้งขึ้น สัญจร
สะดวกขึ้น  
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนศรีโพนเมืองด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนเรือง
สวัสดิ์ ถึงถนนบ ารุงเมือง 

- ขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
ศรีโพนเมืองด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนเรือง
สวัสดิ์ ถึงถนนบ ารุงเมือง  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
631 ตารางเมตร 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
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งบประมาณ 
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

26 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน
เปรมปรีดา ด้านทิศ
ตะวันตก จากทาง
หลวง 2307 ถึง ถนน
เปรมปรีดา ซอย 6  

500,000 ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 15 
บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก 
จ านวน 30 ฝา ท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 Ø 
0.60 เมตร จ านวน 140 
ท่อน ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า 160 เมตร  
- เพื่อระบายน้ าท่วมขังออก
จากชุมชน  
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่13 
เทศบาลต าบลวานร  
- ถนนเปรมปรีดา ด้านทิศ
ตะวันตก จากทางหลวง 
2307 ถึงถนนเปรมปรีดา
ซอย 6  

- ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเปรมปรีดา ด้านทิศ
ตะวันตก จากทางหลวง 
2307 ถึงถนนเปรมปรีดา
ซอย 6 - มีความยาว
โครงการไม่น้อยกวา่ 160 
เมตร 

27 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างถนน
เปรมปรีดาจากแยก
ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึง
แยกถนนราชกิจ
รังสรรค์  

620,000 ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อก่อสร้างและติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างขนาดเสาสูง 
7 เมตร จ านวน 17 ต้น 
ระยะทางประมาณ 450 
เมตร  
- เพื่อเกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร ไป - 
มา  
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที ่1 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส - 
ถนนเปรมปรีดาจากแยก
ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึงแยกถนน
ราชกิจรังสรรค์  

- ไฟฟ้าส่องสว่างขนาดเสา
สูง 7 เมตร จ านวน 17 
ต้น ระยะทางประมาณ 
450 เมตร ถนนเปรม
ปรีดาจากแยกถนนเรือง
สวัสดิ์ ถึงแยกถนนราชกจิ
รังสรรค์  

28 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนซอย
บ้านพักครู ด้านทิศใต้ 
จากถนนเรืองศรีถึง
ถนนศรีโพนมือง 

281,000 ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน
กว้าง2.50 - 3.05 เมตร 
ยาว 198 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 513.00 ตารางเมตร 
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร - ไม่มี
ไหล่ทาง - เพื่อปรับปรุงถนน
ให้มีผิวจราจรที่กว้างขึ้น 
สัญจรสะดวกขึ้น - สถานที่
ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 เทศบาล
ต าบลวานรนวิาส - ซอย
บ้านพักครู ด้านทิศใต้ จาก
ถนนเรืองศรีถึงถนนศรีโพน
มือง  

- ถนน ค.ส.ล.เหล็กเสริม
เหล็ก ไม่มีไหล่ทาง ซอย
บ้านพักคร ูด้านทิศใต้ 
จากถนนเรืองศรีถึงถนน
ศรีโพนมือง - ไม่มีไหล่ทาง 
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
513 ตารางเมตร  
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29 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม 
ถนนด้านหลังอาคาร
ตลาดสด ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 
180.00 เมตร พื้นที่
แอสฟัสท์ติก ไม่น้อย
กว่า 1,080 ตาราง
เมตร  

381,00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนน คสล.เดิม 
ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 180.00 
เมตร พื้นที่แอสฟัสท์
ติกไม่น้อยกว่า 
1,080 ตารางเมตร  

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน คสล.เดิม ถนน
ด้านหลังอาคารตลาดสด 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 180.00 
เมตร พื้นที่แอสฟัสท์ติก ไม่
น้อยกว่า 1,080 ตาราง
เมตร  

30 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาล 

100,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและน า
ความรู้ไปปรับใช้
อย่างมีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  

อบรมสัมมนา พนกังาน 
ลูกจ้าง พร้อมทั้งคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  

31  การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดงานวันรัฐ
พิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา/วันปยิ
มหาราช 

230,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ - 
เพื่อถวายเป็นราช
สักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่และพระบรม
วงศานุวงศ์  

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/เทิดพระเกียรติ ใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรม
วงศานุวงศ์ - จัดพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะและจุด
เทียนชัยถวายพระพร 

32  การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการรับเสด็จ 20,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภกัดีแด่
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมถวายการต้อนรับ
แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั พระบรมวงศานุ
วงศ์ ในการเสด็จปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจ ณ จังหวัด
สกลนคร 

33 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดท าข้อมูล
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

20,000 ส านัก/กองคลัง เพื่อปรับปรุงแผนที่
ภาษีของเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส 

ข้อมูลแผนที่ภาษีที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจบุัน 

34 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

15,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- จัดเจ้าหน้าที่ออกหนว่ย
ให้บริการเฝ้าระวังเหตุช่วง
เทศกาลอย่างน้อย ปีละ 2 
ครั้ง 
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35 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนด้านสา
ธารณภัย/อุบัติภยั/
อัคคีภัย 

10,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินที่จะ
เกิดขึ้นแก่ประชาชน
ในชุมชน ให้ความ
ช่วยเหลือกรณีเกิดสา
ธารณภัย  

ช่วยเหลือประชาชน เขต
เทศบาล 

36 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
วานรนิวาส 

13,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมข้อมูลสา
ธารณภัย  

อปท.ทุกแห่งในอ าเภอวานร
นิวาส ใช้สถานที่ศูนย์ฯ ใน
การช่วยเหลือประชาชน 

37 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

10,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้แก่พี่น้องประชาชน
เกี่ยวกบัความสามัคคี 
การรวมพลังเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน  

สร้างความเข้าใจให้แกพ่ี่น้อง
ประชาชน 

38 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

30,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ทราบถึงปัญหา
และเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆเพื่อน ามา
วางแผนการพัฒนา
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนวิาสทั้ง 14 
ชุมชน โดยก าหนดเป็น
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับชุมชนและระดับต าบล 
- ส่วนราชการอื่นที่เกีย่วข้อง 
รวมถึงเจ้าที่เทศบาลฯ ที่
เกี่ยวขอ้ง  

39 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมา
บุคคล ภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าทีป่ระจ า
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลวานรนวิาส 

698,880.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

- เพื่อปรับปรุงพัฒนา
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลให้
ได้มาตรฐานผลิตเนื้อ
สุกรที่สะอาด
ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค 
- เพื่อสร้างโอกาสทาง
การค้าให้แก่
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายเนื้อสุกร ให้
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  

- ปรับปรุงพัฒนาโรง ฆ่าสัตว์
ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุ
สัตว์ก าหนด  
- ก่อสรา้งระบบบ าบัด น้ า
เสียและระบบก าจัดสิ่งปฏกิูล  
- จ้างเหมาบุคคลเป็น
พนักงานฆ่าช าแหละ ๗ คน 
และตรวจโรคสัตว์ ๑ คน 
ประจ าโรงฆ่าสัตว์  
- จัดอบรมผู้ประกอบการ
จ าหน่ายเนื้อสุกรเร่ืองอาหาร
ปลอดภัย 

40 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

100,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

สร้างเสริมศักยภาพ
อาสาสมัครในพื้นที่ใน
การปฏิบัตหิน้าที่
ช่วยเหลือเหลือเจา้
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

จิตอาสาภัยพบิัติของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
จ านวน 50 คน  

41 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ  

192,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

จ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ท าความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการต าแหน่ง
พนักงานท าความ
สะอาดอาคารสถานที่ 
จ านวน 2 คน  

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดอาคารและดูแลความ
เรียบร้อยของอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
วานรนิวาสจ านวน 2 คน  
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

42 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคล 
ภายนอก เพือ่ดูแล
งานประชาสัมพันธ ์

96,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

จ้างเหมาบุคคล 
ภายนอกเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลงาน
ประชาสัมพันธ ์
ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน 1 คน เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร 
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส จ านวน 1 
คน  

43 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการวันเทศบาล 30,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาลและกิจกรรม
สาธารณะประโยชน ์
ปีละ 1 ครั้ง 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้งทุกคน
ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล  

44 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

30,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ ์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรม ผล
การด าเนินงานต่างๆ 
ประกาศการจัดซ้ือจัด
จ้าง และขอ้มูลทาง
ราชการต่างๆเพื่อให้
ประชาชนในเขตพื้นที่
รับทราบ  
- ป้ายประชาสัมพันธ ์
หลังคาอลูซิงค์ 
สามารถปิดประกาศ
ได้ทั้งสองด้าน  
- ขนาดของบอร์ด 
กว้างไม่น้อยกวา่ 
120 เซนติเมตร 
และขนาดความยาว
ไม่น้อยกวา่ 240 
เซนติเมตร  
- แบบขุดหลุมฝังเสา
เทปูน  

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย 

45 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการรณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อมโลก 
"ท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม" 

- ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม โดยการ
ลดใช้พลังงานน้ ามัน 
ไฟฟ้า น้ าประปา และ
มีกิจกรรมการปลกู
ต้นไม้  

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทั้ง 14 
ชุมชน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

46 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการจ้างเหมา
แรงงานรักษาความ
สะอาดกวาดถนน ตัด
หญ้าไหล่ทางในเขต
เทศบาล เก็บขนขยะ
ในชุมชนและคัดแยก
ขยะที่โรงคัดแยกขยะ
เทศบาล 

2,620,800 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย ์

เพื่อจ้างแรงงานบุคล
ภายนอกมาปฏิบัติ
หน้าที่ที่เทศบาลไม่มี
พนักงานที่เพียงพอ 
ในการปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด ,
การเก็บขนขยะและ
การคัดแยกขยะและ
การก าจัดขยะของ
เทศบาล 

- มีพนักงานกวาดถนน ตัด
หญ้า ,เก็บขนขยะจาก
ชุมชนที่เพียงพอ 26 คน  
- มีพนักงานคัดแยกที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
4 คน 

47  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการจ้างเหมา
บริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภยั
อาคารสถานที่ตลาด
สด 

2,200 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย ์

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยและรักษา
ความเรียบร้อยใน
ตลาดสดที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ที่ตลาดสด 
จ านวน 1 คน 

48  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการถนนสีเขียว 10,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมและถนน
สายต่างๆและปลกู
ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว  

ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
และถนนสายตา่งๆและปลูก
ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาล 

49 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

โครงการจ้างเหมา
แรงงานบ ารุงรักษา, 
ปลูกพันธุ์ไม,้ ตกแต่ง
ต้นไม้สวนสาธารณะ 
ที่สาธารณะอื่นๆ 

1,259,200.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อจ้างเหมาแรงงาน
บ ารุงรักษา,ปลูกพันธุ์
ไม้ ตกแต่งต้นไม้
สวนสาธารณะและที่
สาธารณะอื่นๆ 

จ่ายค่าตอบแทน พนักงาน
จ้างเหมาบริการ(คนสวน) 
20 คน/ปี 

50  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส 
โครงการกาชาด
บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย 

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมของกิ่ง
กาชาดอ าเภอวานร
นิวาส  

กิ่งกาชาดอ าเภอวานรนิวาส
สามารถด าเนินงาน
ช่วยเหลือประชาชนได้อยา่ง
ทันท่วงที  

51 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
ท้องถิ่น (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส)  

207,800.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา,
อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน,พัฒนาครู
ของโรงเรียน,พัฒนา
ห้องสมุด,พัฒนา
แหล่งเรียนรู,้รณรงค์
ป้องกัน ยาเสพติด  

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาสมีศักยภาพการ
จัดการศึกษามากยิ่งขึ้น  
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

52 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

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

435,790 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง เพื่อจ่าย
เป็น  
1.ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหวั  
2.ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  
3.ค่าหนังสือเรียน  
4.ค่าอุปกรณืการ
เรียน  
5.ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
6.รายหัวสว่นเพิ่ม
(กรณีขยายชั้นเรียน
ระดับประถมศึกษา) 

ด าเนินการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ โดยการ
ให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 

53 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการจ้างเหมา
รายเดือนครูอัตรา
จ้างระดับ
ประถมศึกษา 

136,000 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจ้างเหมาราย
เดือนครูอัตราจ้าง
สอนระดับ
ประถมศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษามีความ
พร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษา
และมีประสิทธภิาพ 

จ้างเหมารายเดือน ครูอัตรา
จา้ง จ านวน ดังนี้  
- ปี พ.ศ.2563 จ านวน 1 
อัตรา  
- ปี พ.ศ.2564 จ านวน 3 
อัตรา  
- ปี พ.ศ.2565 จ านวน 5 
อัตรา 

54 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการอุดหนุน
ส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส  

72,700 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับ  
1. ค่าหนังสือเรียน 
2.ค่าอุปกรณ์การ
เรียน  
3.ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  
4.ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อเป็นการ
สนองนโยบายของ
รัฐบาลและแบ่งภาระ
ของผู้ปกครองและ
เกิดความเท่าเทียมใน
การจัดการศึกษา 

นักเรียน ศพด.ทต.วานร
นิวาส จ านวน 62 คน  

55  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

40,000 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เด็กและเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมและ
แสดงออกในทางที่
เหมาะสมตามวยั 

1.เด็กเล็กจาก ศพด. ทต.
วานรนิวาส  
2.นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ต าบลวานรนิวาส 
3.เด็กและเยาวชนอื่น
ประมาณ 2,000 คน เข้า
ร่วมโครงการทุกป ี
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

56 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการ อาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็ก 
(ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส) 

774,700 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนใน 
ร.ร.อบ.ท.วานรนิวาส 
ทุกคนได้รับ
สารอาหารครบถว้น 

นักเรียนทุกคนใน  
ร.ร.อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส  

57 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 
(ศพด.ทต.วานร
นิวาส) 

774,700 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ให้นักเรียนใน
ศพด.ทต.วานรนิวาส 
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน  

นักเรียนทุกคนใน ศพด.ทต.
วานรนิวาส 

58 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

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

2,857,642 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กใน ร.ร.
อบ.ท.วานรนิวาส 
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน  

เด็กนักเรียนทุกใน ร.ร.
อบ.ท.วานรนิวาส  

59  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

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

2,857,642 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนใน 
ศพด.ทต.วานรนิวาส 
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรียนทุกใน 
ศพด.ทต.วานรนิวาส 

60 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

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

2,857,642.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กใน
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส (ราษฎร์
บ ารุง) ได้รับ
สารอาหารครบถว้น 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส  
(ราษฎร์บ ารุง) 

61 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

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

5,886,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส (ราษฎร์
บ ารุง) ทุกคนได้รับ
สารอาหารครบถว้น 

นักเรียนทุกคนใน โรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์
บ ารุง) 

62 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า (สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย) 

25,000 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย ์

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตเทศบาล 

ด าเนินกิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรค ตามแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ทั้ง 14 ชุมชน 

63 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 14 
ชุมชน 

280,000 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย ์

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ชุมชนทั้ง 14 ชุมชน 

64  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ใน
การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรคติดต่อ
และงานอนามยั
สิ่งแวดล้อมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

19,500 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ให้มีควารู้และ
สามารถปฏบิัติใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี  

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และ 
อสม.  
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

65 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการฝึกอบรม
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
และทัศนศึกษาดูงาน 

266,765 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กบั
ผู้สูงอายุ  
- เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านต่างๆ
ให้กับผู้สูงอาย ุเช่น 
สุขภาพ อาชพี ฯลฯ 
- เพื่อให้ผู้บริหาร 
ผู้น า ผู้บริหาร รร.
ผู้สูงอายุ นักเรียน
ผู้สูงอายุ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง
ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพอนามัย วถิี
ชีวิตความเป็นอยู่ 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ฯลฯ  

ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆ เช่น สุขภาพอนามยั 
อาชีพ อารมณ์ สังคม ฯลฯ 
- ศึกษาดูงานเพือ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  
- เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
และคุณภาพชวีิตของ
ผู้สูงอาย ุ

66 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ ์

90,000 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชน เข้ารว่ม
แข่งขันกีฬา  
- สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ระหว่างชุมชน  

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ทั่วไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

67 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการจัดส่งการ
ประกวดและการ
แข่งขันต่างๆ 

5,000 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคลากรใน
หน่วยงานรักการออก
ก าลังกาย อันเป็น
การส่งเสริมสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง  
- เพื่อสรรสร้างความ
รักสมัครสมาน
สามัคคีภายในหนว่ย
และระหวา่งงาน - 
เพือ่พัฒนาความรู้
ทักษะในด้านต่างๆ  

- จัดส่งพนักงานเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  
- จัดส่งพนักงานเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
– จัดส่งประชาชนหรือ
เยาวชนเข้าประกวดแข่งขัน
ด้านต่าง ๆ  

68 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการฝึกอบรม
กลุ่มพัฒนาสตรี
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

260,825 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อฝึกอบรมสตรี
ในเขตเทศบาลให้
ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ - เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
สตรีในเขตเทศบาล  

- ฝึกอบรมกลุ่มสตรีและ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ชุมชน - จัดทัศนศึกษา ดู
งาน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

69 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส  

100,000 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อฝึกอบรม/
พัฒนาศักยภาพและ
วามสามารถของเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส - จัดกิจกรรม
เข้าค่ายเด็กและ
เยาวชน - ส่งเสริม
การแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ  

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม/
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน  
- จัดกจิกรรมเข้าค่ายเด็ก
และเยาวชน - จัดกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเด็กและ
เยาวชน 

70 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชนคณะกรรมการ
กลุ่มองค์กรต่างๆและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

10.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถของคณะ 
กรรมการ กลุ่ม 
องค์กรต่างๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม และ
ทัศนศึกษาดูงานผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบดว้ย 
คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม 
องค์กรต่างๆ  

71  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการถนน 
สายบุญ 

10,000 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ท าบุญ
ตักบาตร 

ถนนสายบุญในการท าบุญ
ตักบาตร 

72 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการจ้างเหมา
บริการคนสวน 

86,800 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อดูแลสวนของ
ศูนย์การเรียน ทต.
วานรนิวาส 

คนสวน จ านวน 1 คน 

73 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคล 
ภายนอกท าความ
สะอาด 

86,800 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาดอาคาร 
ศพอส.ทต.วานร
นิวาส ,โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

ศพอส.ทต.วานรนิวาสและ
โรงเรียนผู้สูงอายุมีผู้ดูแล
ความสะอาดเรียบร้อย 

74 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,112,800 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 
ตามช่วงอายุ ที่ กสถ. 
ก าหนด  

ผู้สูงอายุทุกคนที่ลงทะเบียน 

75 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เบี้ยความพกิาร 1,676,400 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

คนพิการได้รับเงิน 
คนละ 800 บาท/
เดือน 

คนพิการที่มีบัตร 

76 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 54,000 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับ
เงินคนละ 500 
บาท/เดือน 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ
รับรอง 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

77 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
(เรียนฟรี 5 ปี) ใน
ระดับประถมศึกษา 

435,790 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.ค่าหนังสือเรียน 
อัตรา 625 บาท/คน/
ปี  
2.ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน อัตรา 360 
บาท/คน/ปี  
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตรา 195 บาท/คน/
ปี  
4.ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) อัตรา 
590 บาท/คน/ปี  
5.ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) 
อัตรา 590 บาท/คน/
ปี  
- เพื่อสนองนโยบาย
รัฐบาล  
- เพื่อแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง  

- ปีการศึกษา 2563 รับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 จ านวน 
30 คน  
- ปีการศึกษา 2564 รับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 - 2 
จ านวน 60 คน  
- ปีการศึกษา 2565 รับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 - 3 
จ านวน 90 คน 

78 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส  

774,700.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาสมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 
(อัตรา 20 บาท/คน/
100 วัน/ภาคเรียน)  

นักเรียนได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน (อัตรา 20 บาท/
คน/100 วัน/ภาคเรียน) - 
ปีการศึกษา 2563 รับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 จ านวน 
30 คน  
- ปีการศึกษา 2564 รับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 - 2 
จ านวน 60 คน  
- ปีการศึกษา 2565 รับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 - 3 
จ านวน 90 คน 

79 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส  

2,857,642.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาสมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 
(อัตรา 7.37 บาท/
คน/260 วัน)  

นักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส (อัตรา 7.37 
บาท/คน/260 วัน)  
- ปีการศึกษา 2563 รับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 จ านวน 
30 คน  
- ปีการศึกษา 2564 รับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1-2 
จ านวน 60 คน - ปี
การศึกษา 2565 รับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1-3 
จ านวน 90 คน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ                   
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 44 โครงการ จ านวนเงิน 37,567,018 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 43 โครงการ จ านวนเงิน 36,755,119 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

20 5,986,700.00 9 2,265,700.00 

การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 23 29,659,890.60 23 29,659,890.60 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดลุยั่งยืน 

2 3,726,240.00 2 3,726,240.00 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 10 1,133,288.00 9 1,103,288.00 
รวม 55 40,506,118.60 43 36,755,118.60 

   รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000 300,000 300,000 - 

2 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

50,000 15,400 15,400 34,600 

3 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 10,000 10,000 - 

4 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ 57,000 35,300 35,300 21,700 

5 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์ภายใน
สวนสาธารณะเทศบาลต าบลวานรนิวาส
สนามออกก าลังกายและสนามเด็กเล่น
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

499,000 496,000 496,000 3,000 

6 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน
นิวาสสถาน จากแยกถนนบ ารุงเมืองถึง
แยกถนนราชกิจรังสรรค์ ขนาดท่อเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล.ความยาวไม่น้อยกว่า 
194.00 เมตร 

659,000 583,000.00 583,000 76,000 

7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอ
นกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิม ถนนข้าง
อาคารตลาดสดฝั่งทิศตะวันออก ขนาด
กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร 
พื้นที่แอสฟัสท์ติก ไม่น้อยกว่า 630.00 
ตารางเมตร 

225,000 224,000 224,000 1,000 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

8.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิม ถนน
ข้างอาคารตลาดสด ฝั่งทิศตะวันตก 
ขนาดกวา้ง 6.80-7.35 เมตร หนา 
0.05 เมตร โครงการยาวไม่น้อยกว่า 
89.00 เมตร พื้นที่แอสฟัสท์ติกไม่น้อย
กว่า 623.00 ตารางเมตร 

223,000 222,000 222,000 1,000 

9.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอ
นกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิม ถนน
ด้านหลังอาคารตลาดสด ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร พื้นที่
แอสฟัสท์ติก ไม่น้อยกว่า 1080 ตาราง
เมตร 

381,000 380,000 380,000 1,000 

10.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมลาน
คอนกรีตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส 

60,000 60,000 - - 

11.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
เปรมปรีดา ด้านทิศตะวันตก จากบ ารุง
เมืองถึงถนนราชกิจรังสรรค์ 

230,000 230,000 - - 

12.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
เปรมปรีดา ด้านทิศตะวันออก จากถนน
บ ารุงเมือง ถึงถนนราชกิจรังสรรค์ 

259,000 259,000 - - 

13.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
ซอยเด่ือ 10 (เพ็ญจันทร์) ด้านทิศเหนือ 
จากทางหลวง 222 ถึง sta0+126 

275,000 275,000 - - 

14.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
ซอยเด่ือ 10 (เพ็ญจันทร์) ด้านทิศเหนือ 
จาก sta 0+132 ถึงถนนนิราศทุกข ์

549,000 549,000 - - 

15 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
เปรมปรีดาด้านทิศตะวันตกจากถนน
เรืองสวัสดิ์ถึงถนนบ ารุงเมือง 

340,000 340,000 - - 

16 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
เปรมปรีดาด้านทิศตะวันออก จากถนน
เรืองสวัสดิ์ ถึงถนนบ ารุงเมือง 

261,000 261,000 - - 

17 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
ศรีโพนเมืองด้านทิศตะวันออกจากถนน
เรืองสวัสดิ์ถึงถนนบ ารุงเมือง 

346,000 346,000 - - 

18 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเปรม
ปรีดาด้านทิศตะวันออก จากทางหลวง 
2307 ถึงถนนเปรมปรีดาซอย 6 

500,000 500,000 - - 

19 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนเปรมปรีดาจากแยกถนนเรืองสวัสดิ์ 
ถึงแยกถนนราชกิจรังสรรค์ 

620,000 620,000 - - 

20 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
ซอยบ้านพกัครู ด้านทิศใต้ จากถนน
เรืองศรีถึงถนนศรีโพนมือง 

281,000 281,000 - - 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

21 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

100,000 94,050.00 94,050 5,950 

22 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 230,000 40,825 40,825 189,175 

23 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จ 20,000 9,450 9,450 10,550 

24 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

15,000 7,645 7,645 7,355 

25 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมืือในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 

13,000 13,000 13,000 - 

26 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1)โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่
ปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลวานรนวิาส 

698,880 616,470 616,470 82,410 

27 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

100,00 99,980 99,980 20 

28 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 

192,000 192,000 192,000  

29 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เพื่อดูแลงานประชาสัมพันธ ์

96,000 29,868 29,868 66,132 

30 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 30,000 30,000 - - 

31 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
ยั่งยืน 

โครงการจ้างเหมาแรงงานรักษาความ
สะอาดกวาดถนน ตัดหญ้าไหล่ทางใน
เขตเทศบาล เก็บขนขยะในชุมชนและ
คัดแยกขยะที่โรงคัดแยกขยะเทศบาล 

2,620,800 2,552,760 2,552,760 68,040 

32 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
ยั่งยืน 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,259,200 1,173,480 1,173,480 85,720 

33 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส 

10,000 10,000 10,000 - 

34 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทอ้งถิ่น 

207,800 207,800 207,800 0.00 

35 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

435,790 435,712 435,712 78 

36 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการจ้างเหมารายเดือนครูอัตราจา้ง
ระดับประถมศึกษา 

136,000 96,160 96,160 39,840 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4            หน้า 126 I                                                                                                          

ที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

37 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ยใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

72,700 72,675 72,675 25 

38 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

ประเภทอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน 774,700 774,700 774,700 - 

39 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

ประเภทอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน 774,700 774,700 774,700 - 

40 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

ค่าอาหารเสริม (นม)  2,857,642 2,857,638 2,857,637 4.10 

41 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

ค่าอาหารเสริม (นม)  2,857,642 2,857,638 2,857,637 4.10 

42 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

ค่าอาหารเสริม (นม)  2,857,642 2,857,638 2,857,637 4.10 

43 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,886,000 5,886,000 5,886,000 - 

44 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั
บ้า (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย) 

25,000 20,235 20,235 4,765 

45 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

เงินอุดหนุนส าหรับโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

280,000 260,000 260,000 20,000 

46 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
และทัศนศึกษาดูงาน 

266,765 266,765 266,765 0.00 

47 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

260,825 248,860 248,860 11,965 

48 
การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษาความสะอาด ตัด
แต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ดูแลสวน ศูนย์การ
เรียนรู้เทศบาลฯ 

86,800 77,280 77,280 9,520 

49 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ท าความสะอาดอาคาร ศพอส.ทต. 
วานรนิวาส 

86,800 56,840 56,840 29,960 

50 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,112,800 6,112,800 6,112,800 0.00 

51 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,676,400 1,676,400 1,676,400 0.00 

52 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 54,000 42,000 42,000 12,000 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

53 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

435,790 435,712 435,712 78 

54 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

ประเภทอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน 774,700 774,700 774,700 - 

55 การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

ค่าอาหารเสริม (นม)  2,857,642 2,857,638 2,857,637 4.10 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส วานรนิวาส จ.สกลนคร 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

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 3 35,000.00     

2.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

98 88,978,520 26 6,377,600 20 5,986,700 9 2,265,700 

3.การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

79 46,709,620 30 30,052,64
8 

23 29,659,890 23 29,659,890 

4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

20 1,312,785,300 5 3,892,200 2 3,726,240 2 3,726,240 

5.การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

34 11,377,485 16 1,554,880 10 1,133,288 9 1,103,288 

รวม 235 1,460,216,66 80 41,912,328 55 40,506,118 43 36,755,118 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่                   

โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5
เบิกจ่าย 0 9 23 2 9
ลงนามในสัญญา 0 20 23 2 10
งบประมาณอนุมัติ 3 26 30 5 16
ตามแผน 4 98 79 20 34
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ซ. คณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑) นายก าจัด   ทิพย์สุริย์   นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส     ประธานกรรมการ 
(๒) นายปรีชา   สุทธิวงศ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส     กรรมการ 
(3) นายท านอง  ตรงดี  รองนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส          กรรมการ 
(4) นายชุน   บุระเนตร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส          กรรมการ 
(5) นายธวัชชัย   สิทธิไชย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส            กรรมการ 
(6) นายฉลอง เฒ่าอุดม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส     กรรมการ 
(๗) นายทะนะคุณ ศรีภิรมย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
(๘) นายสมาน   ศรีกุลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
(9)  นางร าพรรณ  ไปยะพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
(๑๐) ท้องถิ่นอ าเภอวานรนิวาส   ผู้แทนส่วนราชการ                กรรมการ 
(๑๑) พัฒนาการอ าเภอวานรนิวาส  ผู้แทนส่วนราชการ                  กรรมการ 
(๑๒) สาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส   ผู้แทนส่วนราชการ                      กรรมการ 
(๑๓) นายฉลอง  เหง้าละคร ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       กรรมการ 
(๑๔) นายค าภี แสนโคตร ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       กรรมการ 
(๑๕) นางเสาวลักษณ์  อุ่นมะดี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       กรรมการ 
(๑6) นายปรีดา สุวรรณพรม ปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส   กรรมการและเลขานุการ 
(๑7) นางสาวเพ็ญจันทร์ ขันธุปัทธ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ         ผูช้่วยเลขานุการ 
     รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล        
 (18) นางสาวจารุวรรณ์  กองแสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(1) นายคณิต ธวบุร ี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส     กรรมการ 
(2) นายมานะ สังฆะมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส      กรรมการ 
(3) นายศุภฤกษ์ บุญเย็น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส     กรรมการ 
(4) นายสุรชาติ     แก้วก่า  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       กรรมการ 
(5) นางสาวจุฑามาศ  อรรคฮาดศรี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                 กรรมการ  
(6) เกษตรอ าเภอวานรนิวาส ผู้แทนหน่วยงานราชการ                 กรรมการ 
(7) ปศุสัตว์อ าเภอวานรนิวาส ผู้แทนหน่วยงานราชการ                 กรรมการ 
(8) นายมนพ สุริยะเดช ผู้อ านวยการกองช่าง                 กรรมการ 

   (9) นางสาวเพ็ญจันทร์ ขันธุปัทธ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ             กรรมการ 
       รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
(11) นายชัยยงค์   พัฒนเพ็ญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 

   (12) นายสุรสิทธิ์  ภูลวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
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3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(1) นายปรีดา    สุวรรณพรม ปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส       ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวไพจิตร  มีพรหม  รองปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส                  กรรมการ 
     /รักษาราชการ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(3) นางทองหล่อ ปารีพันธ์  ผู้อ านวยการกองคลัง                            กรรมการ 
(4) นายมนพ   สุริยะเดช ผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
(5) ด.ต.วิชัย  บุญเย็น  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น          กรรมการ  
(6) นายอุดมศักดิ์ เดชทองทิพย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น          กรรมการ 
(7) นายสายัณ  ชาชุมวงศ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น          กรรมการ 
(8) นางสาวเพ็ญจันทร์ ขันธุปัทธ์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ       กรรมการ/เลขานุการ 

     รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล        
 (9) นางสาวจารุวรรณ์  กองแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลวานรนิวาสทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

     ก าจัด   ทิพย์สุริย์ 
         (นายก าจัด   ทิพย์สุริย์) 
   นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส  

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม และผลงานส าคัญของ 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



 
 
 

 

โครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประเพณีบุญมหาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม และผลงานส าคัญของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



 
 
 

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลกรเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรับ-ส่งเสด็จ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

งานรัฐพิธี  
วันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กิจกรรมจิตอาสา  
กิจกรรมจิตอาสาท้าดีด้วยหัวใจ ท้าความสะอาดสระน ้าหน้าวัดสระเกษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมจิตอาสาท้าดีด้วยหัวใจ ลอกคลองล้าห้วยสีดอกกาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ โรงคัดแยกขยะเทศบาลต้าบลวานรนิวาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส าหรบผู้ประสบสาธารณภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกับอ าเภอวานรนิวาสและส่วนราชการในเขตอ าเภอวานรนิวาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดเลือกประธานชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต้าบลวานรนิวาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลวานรนิวาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

มาตรการควบคุม ป้องกัน และการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
กิจกรรมล้างท้าความสะอาดตลาดสดทุกสัปดาห์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมล้างท้าความสะอาดที่สาธารณะต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

จุดบริการคัดกรองประจ้าตลาดสดเทศบาล และตลาดโต้รุ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และให้ความรู้ในการป้องกันโควิดแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดตั งศูนย์พักคอยส้าหรับกลุ่มเสี่ยงในการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในเขตเทศบาลต้าบลวานรนิวาส  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านร่วมกับ พมจ.สกลนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์  
Covid-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส  

การจัดการเรียนการสอนแบบ On hand  
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลวานรนิวาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กิจกรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
 

กิจกรรมลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ภูพาน&ท้องฟ้าจ้าลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กิจการสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รางวัลที่ได้รับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) ผลการประเมินฯ ในระดับ AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลาดโต้รุ่งเทศบาลต้าบลวานรนิวาสได้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 
(Street Food Good Health) ผลการประเมินฯ ในระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 1. เพศ   1.  ชาย 2.  หญิง 
 2. อายุ ..........................................  ปี     
 3. ระดับการศึกษา  1.  ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้  2.  มัธยมตอนต้น 
    3.  มัธยมตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า   4.  อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 
    5.  ปริญญาตร ี     6.  สูงกว่าปริญญาตร ี   
    7.  อื่นๆ โปรดระบุ................ 

 4. อาชีพหลัก  1.  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ  2.  พนักงานเอกชน 
    3.  ลูกจ้างส่วนราชการ    4.  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
    5.  รับจ้าง     6.  นักเรียน/นักศึกษา   
    7.  เกษตรกร                       8.  อื่น ๆ  (โปรดระบุ)..................................  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน       
2. การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน   
และการท่องเที่ยว 

3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  

     

4. การได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      
5. การส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

     

6. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

7. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ      

8. การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส และการจัดสวัสดิการสังคม       

9. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน      
10. การพัฒนาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ และการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผูส้งูอายุ
อย่างยั่งยืน  

     

11.การให้การสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม องค์กร ผู้น าชุมชน อย่างต่อเนื่อง      
12. การควบคุมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ/การป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด 

     

 

 

 

 

ชุดที่........ 

**มีต่อด้านหลังค่ะ  
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
13. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล       
14. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

15. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม       

16. ความสะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบของบ้านเมือง       

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

16. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน 
และการติดตามการด าเนินงานของเทศบาล  

     

17. การให้มีจัดช่องทางส าหรับการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนที่
เหมาะสมและสะดวก 

     

18. การให้บริการด้วยความเต็มใจ ความยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน       
19. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวานรนิวาส      
20. การให้บริการโต๊ะ เก้าอี้ สถานที่จอดรถ ห้องสุขา เต็นท์ ไฟฟ้าฯลฯ       
21. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาสงบเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาล  

     

22. การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ
ต้องการ  

     

 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  

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

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

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

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

 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสขอขอบพระคณุทุกท่านที่ให้ความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้  



 

 

 

 

 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
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เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล
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