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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 ซึ่ งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นให้นายกเทศมนตรีและประกาศประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งรายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสในอนาคต สามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถในการแก้ไขปัญหาประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตาม
ความต้องการ และในการนี้เทศบาลต าบลวานรนิวาสขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือที่ช่วยให้การด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   

 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
        แผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
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บทสรุปผู้บริหำรท้องถิน่ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

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     

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะการ
ติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้     
 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส    
 ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลังเพราะ
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                
ทั้งก่อนการด 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  
 
 
 



       รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5            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 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต 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 าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเ จนที่จะท 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
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ 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

โดยการก 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 ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

3.3 กำรรำยงำนผล 
  เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น              
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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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  
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(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 

(6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น   

4.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาสก าหนด

ระเบยีบ 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 
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4.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ก าหนด

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

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดั บใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 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 
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 าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

(3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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(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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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสเป็นการติดตามผลและการ

ประเมินผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ด าเนินรวบรวมข้อมูลจากการเบิกจ่ายจริงจากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์            
(e-LAAS) และการสรุปผลการด าเนินโครงการจากส่วนราชการที่รับผิดชอบ แล้วน ามาสรุปในภาพรวมของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินการภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ดังนี้  

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 1.1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการได้จริงตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบ่งตามด้านและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง         

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการสังคมและชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- กองการศึกษา 
 

8 731,170 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- กองช่าง 8 6,637,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การจัดการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป - ส านักปลัดเทศบาล 1 10,000 

ด้านบริการสังคมและชุมชน แผนงานการศึกษา - กองการศึกษา 15 10,680,905 

แผนงานสาธารณสุข - กองสาธารณสุขฯ 2 284,260 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ - ส านักปลัดเทศบาล 1 90,770 
แผนงานเคหะและชุมชน - กองการศึกษา 1 359,734 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- กองการศึกษา 
 

1 89,920 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร - ส านักปลัดเทศบาล 1 90,770 
ด้านการด าเนินงานอื่น ๆ แผนงานงบกลาง - ส านักปลัดเทศบาล 3 7,891,100 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล
และยั่งยืน 

ด้านบริการสังคมและชุมชน 4.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- กองช่าง 
- กองสาธารณสุขฯ 

2 3,801,030 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร - กองช่าง 1 15,154 
แผนงานพาณิชย์         - กองสาธารณสุขฯ 1 105,850 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

3.1 ด้านบริหารงานทัว่ไป 5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง  

6 613,073 

5.2 ด้านบริการสังคมและชุมชน 5.2 แผนงานรักษาความ 
สงบภายใน  

- ส านักปลัดเทศบาล 
 

2 516,016 

 แผนงานการศึกษา - กองการศึกษา 1 93,660 
5.3 ด้านเศรษฐกิจ 5.3 แผนงานพาณิชย ์        - กองสาธารณสุขฯ 1 705960 

รวม 53 32,753,227 

ส่วนที ่2 
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1.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการวางแผน การน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติและการด าเนินการได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

     ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการวางแผน การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ และความสามารถในการด าเนินการได้จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (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 2 150,000 1 30,000 - - 
แผนงานการเกษตร 2 215,735 1 20,000 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเท่ียว 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 9 1,395,000 8 1,080,000 8 731,170 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 49 40,115,080 8 7,502,000 8 6,637,000 
แผนงานการศึกษา 1 1,061,000 - - - - 
แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000 1 200,000 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 10,000 1 10,000  1 10,000  
แผนงานการศึกษา 21 13,657,060 13 12,981,380 12 10,717,760 
แผนงานสาธารณสุข 25 2,873,000 3 360,000 2 284,260 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 84,000 1 90,770 1 90,770 
แผนงานเคหะและชุมชน 1 400,000 1 360,000 1 359,734 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 17 2,090,700 5 142,000 - - 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 2 290,000 1 90,000 1 89,920 
แผนงานการเกษตร 1 87,360 1 90,770 1 90,770 
แผนงานงบกลาง 3 8,304,000 3 8,745,600 3 7,891,100 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 8 6,780,000 1 20,000 - - 
แผนงานเคหะและชุมชน 3 4,470,800 2 4,084,650 2 3,841,030 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 647,000 - - - - 
แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 15,154 
แผนงานการพาณิชย์  1 109,500 1 105,850 1 105,850 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 2,209,000 8 744,000 6 613,073 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17 3,001,605 8 576,605 2 516,016 
แผนงานการศึกษา 1 96,000 1 96,000 1 93,660 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 100,000 1 20,000 - - 
แผนงานการพาณิชย์ 2 5,784,880 1 728,480 1 705,960 

รวม 186 94,151,720  72 38,098,105 52 32,753,227 
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1.3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
แต่ที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ               
พ.ศ.2565  (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการในปีปงบระมาณ พ.ศ.2565) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน  เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 30,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยูช่่วงการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

แผนงานการเกษตร 1 20,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยูช่่วงการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเท่ียว 
แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000 เนื่องด้วยโครงการไมม่ีความจ าเปน็ต้องด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานการศึกษา 1 150,000 เนื่องจากไมไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
แผนงานสาธารณสุข  1 50,000 เนื่องด้วยไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลวานรนิวาสในการ
ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

5 142,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยูช่่วงการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 1 20,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยูช่่วงการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  2 35,000 ไมไ่ด้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 และบางโครงการไม่มี
ความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ  

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  

6 120,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยูช่่วงการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  

1 20,000 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากอยูช่่วงการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

รวม 20  787,000   

 
1.4 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ผลการด าเนินโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น e-LAAS และข้อมูลจากส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ผลปรากฏดังนี้  

 

 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลา 

ตาม
แผนการ

ด าเนนิงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัต ิ
เงิน

สะสม 
เงินอุดหนุน

อื่น  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
/งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/งบประมาณท่ีก่อหน้ี

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ 

- จัดอบรมวิชาชีพระยะ
สั้นแก่ประชาชนท่ัวไป  
- ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
การประกอบอาชีพทุก
กลุ่มในชุมชน 

100,000 ส านักปลัด 
เทศบาล 

30,000 - - ม.ค.-มี.ค.
65 

- - ไม่ได้ด าเนิน
โครงการ 

- 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000  30,000    - -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
 แผนงานการเกษตร 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลา 

ตาม
แผนการ

ด าเนนิงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัต ิ
เงิน

สะสม 
เงินอุดหนุน

อื่น  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
/งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/งบประมาณท่ีก่อหน้ี

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
ท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

อบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

200,000 ส านักปลัด 
เทศบาล 

20,000 - - เม.ย.-มิ.ย.
65 

- - ไม่ได้ด าเนิน
โครงการ 

 

รวมแผนงานการเกษตร 200,000  20,000    - -   

รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 1 300,000  50,000    - -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนิน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม 
เงินอุดหนุน

อื่น  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
/งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/งบประมาณท่ีก่อหน้ี

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการขยาย
เขตแรงสูงและ
ติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า
ส าหรับไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ถนนเปรม
ปรีดาจากแยก
ถนนเรือง
สวัสด์ิถึงแยก
ถนนราชกิจ
รังสรรค์ 

อุดหนุนให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อขยายเขตแรงสูง
และติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าส าหรับ
ไฟฟ้าส่องสว่างถนน
เปรมปรีดาจากแยก
ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึง
แยกถนนราชกิจ
รังสรรค์ 

1,061,000 กองช่าง 200,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- - ไม่ได้ด าเนินการ - 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,061,000  200,000 - -  - -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการจัดงาน 
บุญบ้ังไฟ 

- จัดแห่ขบวนฟ้อนร าใน
วันแห่โฮมบุญ  
- จัดท าน่ังร้านส าหรับ 
การน าบ้ังไฟขึ้นจุด 

85,000 กอง
การศึกษา 

50,000 - - มี.ค.-พ.ค.
65 

50,000 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานให้
คงอยู่สืบไป
และช่วย
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกอง
ข้าว 

- จัดกิจกรรมบุญ 
กองข้าว 
- จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
- จัดพิธีบูชาพระแม่โพสพ 

80,000 กอง
การศึกษา 

40,000 - - ม.ค.-มี.ค.
65 

40,000 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานให้
คงอยู่สืบไป
และช่วย
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญ
มหาชาติ 

- จัดกิจกรรมประเพณีบุญ
มหาชาติ 
- จัดพิธีแห่พระเวสสันดร
เข้าเมือง 
- จัดให้มีการเทศน์เรื่อง
พระเวสสันดรชาดกหรือ
เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ 

650,000 กอง
การศึกษา 

140,000 - 500,000 
(อุดหนุนโดย 

อบจ. 
สกลลนคร) 

ก.พ.-เม.ย.
65 

550,070 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานให้
คงอยู่สืบไป
และช่วย
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
- จัดขบวนแห่รถนาง 
นพมาศ 
- ประกวดกระทง 
 - ประกวดนางนพมาศหรือ
อื่น ๆ  

300,000 กอง
การศึกษา 

200,000 - - ต.ค.-ธ.ค.
65 

33,750 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานให้
คงอยู่สืบไป
และช่วย
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

5 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์,  
ตุ้มโฮม 

- จัดกิจกรรมวันสงกรานต์  
- จัดพิธีรดน้ าด าหัวและขอ
พรจากผู้สูงอายุ 
- จัดขบวนแห่พระพุทธรูป, 
สรงน้ าพระ 
- จัดขบวนรถนางสงกรานต์  
-จัดพิธีบายศรีผูกแขนสู่
ขวัญให้กับลูกหลานญาติ 
พี่น้อง 
- จัดพาแลงรับประทาน
อาหารร่วมกัน 

150,000 กอง
การศึกษา 

80,000 - - มี.ค.-เม.ย.5 - - ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจากอยู่
ในช่วง
ควบคุม
สถานการณ์
การแพร่เชื้อ
ของโรคไวรัส 
Covid-19 

 

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

- จัดกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 
- จัดขบวนแห่เทียน 
- ถวายเทียนพรรษาวัด 
ในเขตเทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

50,000 กอง
การศึกษา 

40,000 - - มิ.ย.-ก.ค.
65 

40,000 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานให้
คงอยู่สืบไป
และช่วย
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

7 โครงการ 
วันขึ้นปีใหม่ 

- จัดท าบุญ/ตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่  
- ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
สถานท่ีในเขตเทศบาล 

20,000 กอง
การศึกษา 

20,000 - - ธ.ค.65 -
ม.ค.66 

7,350 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานให้
คงอยู่สืบไป
และช่วย
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

8 โครงการส่งเสริม
ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ของไทยวานร 
ประจ าปี 
งบประมาณ  
พ.ศ.2565 

- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมท้องถิ่นอ าเภอ
วานรนิวาส   

10,000 กอง
การศึกษา 

10,000 - - ม.ค.-มี.ค.
65  

10,000 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานให้
คงอยู่สืบไป 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1,345,000  580,000 - 500,000  731,170 -   
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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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 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต รหัส
สายทาง สน.ถ. 
31-001  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
สน.ถ.31 - 001 จ านวน 
3 ช่วง ช่วงบ้านวานร
นิวาส, บ้านหลักเมือง  
หมู่ท่ี 1, 3 ต าบลวานร
นิวาส พื้นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 5,946 ตารางเมตร 

2,045,000 กองช่าง - - 1,636,000 
 

(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565) 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

1,636,000 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป
มาอย่าง
สะดวก  

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต รหัส
สายทาง สน.ถ.
31-002  
 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
สน.ถ.31-0012 จ านวน 
2 ช่วง บ้านวานรนิวาส 
หมู่ท่ี 1,2,4 ต าบลวานร
นิวาส พื้นท่ีรวมกันไม่น้อย
กว่า 10,474 ตาราง
เมตร 

3,600,00 กองช่าง - - 2,700,000 

 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2,045,000 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป
มาอย่าง
สะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   

      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5                                    หน้า 20 I                               

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดเล็ก  
ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า 
บ้านวานรนิวาส 
(ชุมชนสนามบิน)  
หมู่ท่ี 4 ต าบลวานร
นิวาส 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
เล็ก ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า                  

460,000 กองช่าง - - 450,000 

(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565) 

ตลอด
ปีงบประมาณ  

450,000 

 

 ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้
อย่างเพียงพอ   

4 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนเรือง
สวัสด์ิ จากแยกทาง
หลวงหมายเลข 222                      
ไปด้านทิศตะวันตก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตทับหน้าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เรืองสวัสด์ิ จากแยกทาง
หลวงหมายเลข 222  
ไปด้านทิศตะวันตก กว้าง 
12.20 เมตร ยาว 211 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,574 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ
ชั่วคราว 1 ป้ายป้ายถาวร 
1 ป้าย  เทศบาลต าบล
วานรนิวาส อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร  

900,000 กองช่าง - - 900,000 

(งบเงินเหลือ
จ่ายจาก

งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565) 

มิ.ย.-ก.ย.65 - 
 

690,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนิน

โครงการ 

- 

 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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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 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

5 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับหน้าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเรืองสวัสดิ์ จาก
แยกนิวาสสถานไป
ด้านทิศตะวันออก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตทับหน้าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เรืองสวัสด์ิ จากแยก
นิวาสสถานไปด้านทิศ
ตะวันออก กว้าง 12.20 
เมตร ยาว 95 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 1,519 
ตารางเมตร เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร พร้อมป้าย
โครงการชั่วคราว 1 ป้าย
ป้ายถาวร 1 ป้าย  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 

409,000 กองช่าง - - 409,000 
(งบเงินเหลือ

จ่ายจาก
งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565) 

มิ.ย.-ก.ย.65  - 
 

408,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนิน

โครงการ 

- 

 
 
 
 
 



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

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

6 โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าถนน
เรืองศรี 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนน
เรืองศรี ฝ่ังทิศตะวันตก หมู่ท่ี 5 
ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณ
งาน บ่อพัก คสล. 16 บ่อ พร้อม
ฝาปิดเหล็ก จ านวน 16 ฝา ท่อ
ระบายน้ า คสล. มอก.  
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 160 ท่อน 
ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 
174 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 
ป้าย  
- รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลวานรนิวาส
ก าหนด  

830,512 กองช่าง 500,000 
(งบประมาณ
จากเงินเหลือ

จ่ายย ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.
65 

- 500,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจะ
และ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ
ภายในเดือน
ธันวาคม 
2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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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 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

7 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ถนนเปรมปรีดา 

ก่อสร้างรางระบายน้ าถนน
เปรมปรีดา หมู่ท่ี 2 ต าบล
วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน 
รางระบายน้ าความลึกไม่น้อย
กว่า 0.60 เมตร ความกว้าง 
0.65 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 140 เมตร พร้อมป้าย
โครงการชั่วคราว 1 ป้าย ป้าย
ถาวร 1 ป้าย  
- รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลวานรนิวาส
ก าหนด 

408,000 กองช่าง 408,000 
(งบประมาณ
จากเงินเหลือ

จ่ายย ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.
65 

- 409,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
และจะ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ
ภายในเดือน
ธันวาคม 
2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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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 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 
เงินอุดหนุนอื่น  

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

8 โครงการ
ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนน
นิราศทุกข์ด้าน
ทิศตะวันตก 
ของถนนฝั่งทิศ
ใต้ ของถนน
หมายเลข 
2307   

ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน
นิราศทุกข์ด้านทิศตะวันตก 
ของถนนฝั่งทิศใต้ ของถนน
หมายเลข 2307 หมู่ท่ี 4 
ต าบลวานรนิวาส อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ปริมาณงาน บ่อพัก คสล. 
11 บ่อ พร้อมฝาบ่อ
คอนกรีต จ านวน 11 ฝา 
ท่อระบายน้ า คสล. มอก. 
ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร  จ านวน 105 ท่อน 
ความยาวไม่น้อยกว่า 121 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 
1 ป้าย  
- รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลวานร
นิวาสก าหนด 

5,300,000 กองช่าง 499,000 
(งบประมาณจากเงิน
เหลือจ่ายย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.

2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.
65 

- 499,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจะ
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ
ภายในเดือน
ธันวาคม 
2565 

 

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 13,952,512  1,407,000 - 6,095,000  4,131,000 2,506,000   
รวมยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 16,358,512  2,187,000  6,595,000  4,862,170 2,506,000   
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เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กาชาดอ าเภอวานร
นิวาส  

10,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 
 

- - ม.ค.65 10,000 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ประชาชนผู้
ยากได้ 
ประสบภัย 
ได้รับการ
ช่วยเหลือแล
บรรเทาทุกข์
ได้อย่าง
ทันท่วงที 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000  10,000 - -  10,000 -   
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 แผนงานการศึกษา   

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการจ้างเหมา
รายเดือนครูอัตรา
จ้างระดับ
ประถมศึกษา 

จ้างเหมารายเดือนครู
อัตราจ้างเพื่อจัดการ
สอนในระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส  

500,000 กองการศึกษา 480,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

171,320 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

มีบุคลากรมี
เพียงต่อจ านวน
นักเรียน ท าให้
สามารถจัดการ
เรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นไปตาม
มาตรฐาน
ก าหนด 

2 โครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับ
เด็ก (ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาส) 

จัดหาอาหารกลางวัน 
ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
อัตรามื้อละ 21 บาท 
ต่อคน จ านวน 200 
วัน 

1,144,000 กองการศึกษา 672,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

512,400 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มี
สารอาหาร
ครบถ้วนมี
ร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานการศึกษา   

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็ก (ศพด.ทต.
วานรนิวาส) 

จัดหาอาหารกลางวัน 
ส าหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส อัตรามื้อละ 
21 บาทต่อคน 
จ านวน 245 วัน  

303,800 กองการศึกษา 308,700 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

214,200 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

มีบุคลากรมี
เพียงต่อจ านวน
นักเรียน ท าให้
สามารถจัดการ
เรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นไปตาม
มาตรฐาน
ก าหนด 

4 โครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับ
เด็กระดับ
ประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาส  

จัดหาอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กระดับ
ประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
อัตรามื้อละ 21 บาท
ต่อคน จ านวน 200 
วัน 

306,000 กองการศึกษา 336,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

114,900 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มี
สารอาหาร
ครบถ้วนมี
ร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานการศึกษา   

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

5 เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาล 
วานรนิวาส ตั้งไว้   
20,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส  ตั้งไว้ 
16,800 บาท มีรายการ
ดังน้ี 
2.1 ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ระบบ ASYMMETRIC 
DIGITAL SUBSCRIBER 
LINE : ADSL ตั้งไว้  
9,600 บาท 
2.2  ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ WIRELESS 
FIDELITY:WIFI ตั้งไว้ 
7,200 บาท  

305,000 กองการศึกษา 207,800 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

16,800 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์
มีทักษะ และมี
สักยภาพใน
การจัดการ
เรียนการดูแล
เด็กเล็กเพิ่ม
มากขึ้น 
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เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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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 ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

6 เงินอุดหนุน
ส าหรับ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาระดับอนุบาล
จ านวน 160 คน   
1.1 ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) คนละ 
850 บาท/ภาคเรียน  
ตั้งไว้ 272,000 บาท          
1.2 ค่าหนังสือเรียน คน
ละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้  
32,000 บาท  
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
คนละ 100 บาท/ภาค
เรียน ตั้งไว้  32,000 
บาท  
1.4 ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน คนละ 300 
บาท/ปี ตั้งไว้  48,000  
บาท    
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  คนละ 
215 บาท/ภาคเรียน  
ตั้งไว้ 68,800 บาท  

353,000 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 975,700 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

500,165 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

โรงเรียนสมา
รถจัด
การศึกษาได้
อย่างมี
คุณภาพ
นักเรียน
นักเรียนได้รับ
การเสริมสร้าง
พัฒนาการ
ครบทุกด้าน 
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 แผนงานการศึกษา   

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

  2. ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 80 
คน 
2.1 ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) คนละ 
950 บาท/ภาคเรียน ตั้ง
ไว้  152,000 บาท    
2.2 ค่าหนังสือเรียน 
(1) ค่าหนังสือเรียน ป.1 
จ านวน 40 คนๆ ละ 
660 บาท/ปี  ตั้งไว้  
26,400 บาท  
(2) ค่าหนังสือเรียน ป.2 
จ านวน 30 คนๆ ละ 
650 บาท/ปี  ตั้งไว้  
19,500 บาท 
(3) ค่าหนังสือเรียน ป.3 
จ านวน 10 คนๆ ละ 
660 บาท/ปี  ตั้งไว้  
6,600 บาท 

400,000 กองการศึกษา         
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 แผนงานการศึกษา   

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ 

ห้วงเวลา 
ตาม

แผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

  2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
คนละ 195 บาท/ภาค
เรียน ตั้งไว้  31,200 
บาท  
2.4 ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน คนละ 360 
บาท/ปี ตั้งไว้  28,800  
บาท 
2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  คนละ 
240 บาท/ภาคเรียน ตั้ง
ไว้ 38,400  บาท 
2.6 ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัวเพิ่มเติม (TOP 
UP คนละ 250 บาท/
ภาคเรียน ตั้งไว้  40,000 
บาท  
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 แผนงานการศึกษา   

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

7 โครงการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส ค่าจัดการ
เรียนการสอน อัตรา 
คนละ 1,700 บาท/ปี 
จ านวน 60 คน ตั้งไว้  
102,000 บาท 

70,060 กองการศึกษา 102,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

76,500 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง  
เด็กนักเรียน
สามารถเข้าถึง
โอกาส
ทางด้านศึกษา
อย่างเท่าเทียม 

8 โครงการอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับ
เด็ก (ศพด.ทต.วานร
นิวาส) 

ค่าอาหาสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส  
 

120,000 กองการศึกษา 114,980 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

69,243 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) ท าให้
สารอาหาร
ครบถ้วน
ร่างกาย
แข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย  
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 แผนงานการศึกษา   

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

9 โครงการอาหาร
เสริม (นม)  
ส าหรับเด็ก  
(ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส) 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส (ระดับอนุบาล) 

536,000 กองการศึกษา 306,600 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

269,719 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) ท าให้
สารอาหาร
ครบถ้วน
ร่างกาย
แข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย 

10 โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียน
ระดับ
ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาส 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส  

360,000 กองการศึกษา 153,300 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) ท าให้
สารอาหาร
ครบถ้วน
ร่างกาย
แข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย  

 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   

      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5                                    หน้า 34 I                               

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานการศึกษา   

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

11 โครงการอาหาร
เสริม (นม)  
ส าหรับเด็ก
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 

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

2,830,300 กองการศึกษา 2,874,300 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

2,577,513 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม) ท าให้
สารอาหาร
ครบถ้วน
ร่างกาย
แข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย 

12 เงินอุดหนุน
โรงเรยีนอนุบาล
วานรนิวาส( ราษฎร์
บ ารุง) เพื่อเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 

ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์บ ารุง) 

5,908,000 กองการศึกษา 6,300,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

6,195,000 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวันท าให้
สารอาหาร
ครบถ้วน
ร่างกาย
แข็งแรง
เจริญเติบโต 
สมวัย  
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 แผนงานการศึกษา   

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 
เงินอุดหนุนอื่น  

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

13 ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส  

150,000 กองการศึกษา 150,000 - - มี.ค.-ก.ย.65 - - ไม่ได้ด าเนิน
โครงการ
เน่ืองจากไม่ได้
รับการจัดสรร
งบประมาณ  

- 

รวมแผนงานการศึกษา   13,286,160  12,981,380 - -  10,717,760 -   
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เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
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 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
(สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า) 

- รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข 
- ฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสัตว์
ควบคุม 
 

30,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

55,000 - - มี.ค.-มิ.ย.65 24,260 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

สัตว์ควบคุม 
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

2 เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน ด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขชุมชนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

280,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

280,000 - - ม.ค.-ก.ย.64 260,000 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้
ชุมชน
ด าเนินการตาม
แนวทาง
พระราชด าริ ไป
ปรับใช้ในชีวติ
ประจ าวันได้
อย่างพอเพียง 
เกิดความยั่งยืน 
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 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3 โครงการป้องกัน
และระงับ
โรคติดต่อ เช่น 
การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-
19) และการ
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่ออื่น ๆ 
และโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ ฯลฯ 

ด าเนินการโครงการ
ป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และการ
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่ออื่น ๆ และ
โรคอุบัติใหม่ โดยมี
ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย วัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เช่น หน้า
กาอนามัย แอลกอฮอ
เจลล์ ถุงมือยาง ชุด
ป้องกันเชื้อไวรัส ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงาน 
ฯลฯ 

1,000,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

50,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- - ไม่ได้ด าเนินการ
เบิกจ่าย 
เนื่องจากใช้ 
งบ สปสช. ในการ
ด าเนินการ 

- 

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,310,000  360,000 - -  284,260 -   
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 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการจ้างเหมา 
บริการบุคลล
ภายนอกท าความ
สะอาด 
  

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

84,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

90,770 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

90,770 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

มีเจ้าหน้าท่ี
ดูแลศพอส.ทต.
วานรนิวาส 
เกิดความ
สะอาด 
เรียบร้อย 
พร้อมให้บริการ 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 84,000  90,770 - -  90,770 -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
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 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า
ส าหรับอาคาร
เรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
วานรนิวาส  
(ระดับ
ประถมศึกษา) 

เงินอุดหนุนให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ าเภอวานร
นิวาส เพื่อก่อสร้าง 
และขยายเขตระบบ
จ าหน่ายระบบไฟฟ้า
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
(ระดับประถมศึกษา) 
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
จ านวน 1 ตัว ขนาด 
100 KVA พร้อม
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

400,000 กองการศึกษา 360,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

359,735 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

อาคารเรียน 
อาคารประกอบ
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
พอเพียง เพิ่ม
ศักยภาพการ
เรียนการสอน
ของครูและ
นักเรียน 

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 400,000  360,000 - -  359,735 -   
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมวันเด็ก โดย
มีเด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 
๑,๐๐๐  คน ทุกปี 

40,000 กองการศึกษา 40,000 - - ธ.ค.64 – 
ม.ค.65 

- - ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจากอยู่
ช่วงควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-
19 

- 

2 โครงการบูรณา
การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานบ าบัด
และฟื้นฟูผู้ใช้ยา
เสพติดโดยใช้
ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง  
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด  
(TO BE 
NUMBER ONE) 

๑.คัดเลือกหมู่บ้านน า
ร่องในการด าเนินการ
และมีการขับเคลื่อนงาน  
2. ด าเนินการบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ใช้ 
ยาเสพติดโดยใช้ชุมชน
เปน็ศูนย์เป็นศูนย์กลาง   
๓. จัดกิจกรรม TO  BE 
NUMBER ONE เพื่อ
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

50,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

40,000 - - ม.ค.-ก.ย.65 - - ไม่ได้ด าเนิน
โครงการ 
เนื่องจากอยู่
ช่วงควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-
19 

- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3 โครงการ
ฝึกอบรมด้าน 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านต่าง ๆ เช่น 
สุขภาพอนามัย อาชีพ 
อารมณ์ สังคม ฯลฯ 
- ศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีน
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู ้
ต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม  

400,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000 - - ก.ค.-ก.ย.65 - - เนื่องจากอยู่
ช่วงควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-
19 

- 

4 โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
ชุมชน 
คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่ม 
องค์กรต่าง ๆ 
และทัศนศึกษาดู
งาน  

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และ ทัศนศึกษาดูงาน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย 
คณะกรรมการชุมชน 
กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ 

500,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000 - - 
 

ก.ค.-ก.ย.65 - - เนื่องจากอยู่
ช่วงควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-
19 

- 
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนิน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

5 โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
ของเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบลวานร
นิวาส 
(ฝึกอบรมและ
ค่ายกิจกรรม) 

- จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 
- จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายเด็กและ
เยาวชน 

200,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20,000 - - พ.ค.-ก.ย.65 - - ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจากอยู่
ช่วงควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-
19 

- 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,190,000  142,000 - -  - -   
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 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป  

90,000 กองการศึกษา 90,000 
(โอนเพิ่ม  
40,000 

บาท) 

- - มิ.ย.-ก.ย.65 89,920 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ส่งเสริมการออก
ก าลังกายของ
ประชาชน สร้าง
ความรักความ
สามัคคีให้
เกิดขึ้นในชุมชน 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 90,000  90,000    89,920    
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 แผนงานการเกษตร    

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการคนสวน 

 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความสะอาด ตัดแต่ง
ต้นไม้ ตัดหญ้า ดูแลสวน 
ประจ าศูนย์การเรียนรู้
เทศบาลต าบลวานร
นิวาสและปฏิบัติงาน 
อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
จ านวน 1 คน   

87,360 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

90,770 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

90,770 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

มีผู้ดูแลศูนย์
การเรียนรู้
เทศบาลต าบล
วานรนิวาสให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
สวยงาม  

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 87,360  90,770 - -  90,770 -   
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 แผนงานงบกลาง   

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 
เงินอุดหนุนอื่น  

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

การจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนท่ีได้ขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้แล้ว 

๖,๒๗๔,๘๐๐ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6,963,600 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

6,254,900 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ผู้สูงอายุมี
รายได้และชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น  

2 เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

การจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดท่ีได้
แสดงความจ านงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว   

๑,๙๓๙,๒๐๐ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1,728,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

1,594,200 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ผู้พิการมีรายได้
และชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

3 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  

เงินสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่
ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรอง
และท าการวินิจฉัยแล้วและ
มีความเป็นอยู่ยากจนหรือ
ถูกทอดท้ิงขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้  

90,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

54,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

42,000 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ผู้ป่วยเอดส์มี
รายได้ และชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น สามารถใช้
ชีวิตในสังคม
ได้ปกติ  

รวมแผนงานงบกลาง 8,304,000  8,745,600 - -  7,891,100 -   
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 24,761,520  22,870,520    19,467,805    
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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 ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 
"ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ 
รักษ์
สิง่แวดล้อม" 

- จัดกิจรรม/รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นท่ีรู้จัก
รักษาสิ่งแวดล้อม โดย
การลดใช้พลังงานน้ ามัน 
ไฟฟ้า น้ าประปา  
- กิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ 

30,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

20,000  
 

- - มิ.ย.65 - 
 

- - ไม่ได้
ด าเนินการ 
- เน่ืองด้วย
จังหวัด
สกลนคร 
ไม่ได้จัดงานวัน
สิ่งแวดล้อม 

- 

รวมแผนงานสาธารณสุข 30,000  20,000 - -  - -   
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 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การด าเนิน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการจ้างเหมา
แรงงาน
บ ารุงรักษา,  
ปลูกพันธุ์ไม้, 
ตกแต่งต้นไม้,
สวนสาธารณะ, 
ท่ีสาธารณะอื่น ๆ 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อ
บ ารุงรักษา ปลูก
พันธุ์ไม้ ตกแต่ง
ต้นไม้ 
สวนสาธารณะ และ
พื้นท่ีสาธารณะอื่น 
ๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

๑,7๐๐,๐๐๐ กองช่าง 1,361,550 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

1,237,140 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

สนามกีฬา 
สวนสาธารณะ  
ที่สาธารณในเขต
เทศบาลต าบล
วานรวิาส  
มีสภาพแวดล้อม 
ที่ดี สวยงาม 
ประชาชนพึง
พอใจ 

2 โครงการจ้างเหมา
แรงงานรักษา
ความสะอาด
กวาดถนน   
ตัดหญ้าไหล่ทาง
ในเขตเทศบาล 
เก็บขนขยะใน
ชุมชนและคัดแยก
ขยะท่ีโรงคัดแยก
ขยะเทศบาล 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อ
ท าความสะอาด
กวาดถนน ตัดหญ้า
ไหล่ทางในเขต
เทศบาล เก็บขน
ขยะในชุมชนและ
คัดแยกขยะท่ีโรงคัด
แยกขยะเทศบาล 

๒,๖๒๐,๘๐๐ กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2,723,100   ตลอด
ปีงบประมาณ 

2,563,890 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ในเขตพื้นที่
เทศบาลสะอาด 
ไม่มีขยะตกค้าง 
ขยะในชุมชน
สามารถน าไปคัด
แยกและน าไป
ก าจัดได้อยา่งถูก
สุขลักษณะ
ประชาชนพึง
พอใจ 

รวมแผนงานสาธารณสุข 4,320,800  4,084,650    3,801,030    
 
 
 
 



ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   

      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5                                    หน้า 48 I                               

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  

- จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ท้ัง
ทรัพยากรทางกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา   
- จัดต้ังศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
และเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานท่ีเข้า
โครงการ เช่น ศูนย์ข้อมูล
พฤกษชาติ หอพรรณไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพรรณพืช 
และศูนย์ทรัพยากรสวน
จิตรลดา เป็นต้น 
- จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
ส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น   

20,000 กองช่าง 20,000 - - เม.ย.-ก.ค.65 15,145 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

มีฐานข้อมูล
ทรัพยากร
ท้องถิ่นท่ี
สามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้
และส่งเสริม
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

รวมแผนงานการเกษตร 20,000  30,000 - -  15,145 -   
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 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการแรงงาน
บุคคลภายนอก
รักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีตลาดสด 

ค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงาน
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีตลาดสด
เทศบาล จ านวน 1 
อัตรา 

109,500 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

105,850 - - เม.ย.-ก.ค.65 105,850 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

แม่ค้า 
ผู้ประกอบการ 
ผู้บริโภค และ
ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการตลาด
สด มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

รวมแผนงานการพาณิชย ์ 109,500  105,850 - -  105,850 -   
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 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคล 
ภายนอกเพื่อดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์ 

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก
เพื่อดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 คน 

96,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

96,000 
 

- - ตลอด
ปีงบประมาณ 

92,230 
 
 

- ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

สามารถ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนได้รับรู้ 
รับทราบอยา่ง
ทั่วถึง  

2 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลภาย 
นอกท าความสะอาด
อาคารสถานท่ีราชการ 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท าความ
สะอาดอาคารสถานท่ี
ราชการจ านวน 2 คน   

288,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

288,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

280,170 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

อาคารสถานท่ี
ส านักงาน
เทศบาลสะอาด
เรียบร้อย เป็นท่ี
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

3 โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

จัดกิจกรรมในการ
ฝึกอบรม พัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ในแก่พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง
รวมถึงคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

500,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000 - - ม.ค.-ก.ย.65 - - ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจากอยู่
ช่วงควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-
19 

- 
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 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

4 โครงการวัน
เทศบาล 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล
และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

30,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5,000 
 

- - เม.ย.65 - - ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจากอยู่
ช่วงควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-
19 

- 

5 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอวานรนิวาส 

ด าเนินการในการจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมในศูนย์
ปฏิบัติการฯ และค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคล 
ภายนอก เพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีประจ าศูนย์
ปฏิบัติการฯ  

195,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13,000 - 182,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

140,398 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ประชาชนใน
เขตอ าเภอ
วานรนิวาส
ไดร้ับการ
ช่วยเหลือ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 โครงการจัดท า
ข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ส ารวจและปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ประจ าปี  

50,000 กองคลัง 50,000 - - พ.ย.64-ก.พ. 
65 

50,000 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

เพิ่มศักยภาพ
ในการจดัเกบ็
ภาษ ี
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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 ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ 
เงิน

สะสม 
เงินอุดหนุน

อื่น  

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
/งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

7 โครงการ 
จัดงานวันรัฐ
พิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา/ 
วันปิยมหา 
ราช 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/
เทิดพระเกียรติ ในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
- จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร 

300,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

150,000 - - ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

46,435 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ประชาชนมี
จิตส านึกนอ้มใน
พระมากรุณา 
ธิคุณ และมีความ
จงรักษ์ภกัดีต่อ
สถาบัน 
พระมหากษัตริย ์

8 โครงการรับ-
ส่งเสด็จ 

การจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 
การจัดหาพระบรมสาทิสลักษณ์ 
เครื่องหมายสัญลักษณ์พระปรม
ภิไธย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
ป้ายไวนิล ธงประดับ ตราสัญญา
ลักษณ์ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่า
อุปกรณ์ ค่ายานพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการรับ
เสด็จ ฯลฯ ในกรณีพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
พระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จ
ปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัด
สกลนคร 

300,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20,000 
 

- - ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

3,840 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักษภ์ักดี
ต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย ์

รวมแผนงานบริหารทั่วไป 1,759,000  652,000 - 192,000  613,073 -   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการเช่า
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

ด าเนินเช่ากล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ส าหรับ
ติดตั้งภายในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส จ านวน 
25 ตัว เพื่อเป็นการ
ป้องกันอาชญากรรม  
การจารกรรม และปัญหา
ยาเสพติด และค่ามิเตอร์
ไฟฟ้าท่ีใช้ในการส่ง
กระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง
กล้อง  

451,605 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

451,605 - - ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

202,551 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ป้องกัน
อาชญากรรม  
การจารกรรม 
และปัญหายา
เสพติด 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้าน
การจราจร 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การจราจรให้แก่เยาวชน 
อปพร. ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย  

30,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20,000 
 

- - มิ.ย.64-ก.ค.
65 

- - ไม่ได้ด าเนิน
โครงการ 

- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3 โครงการป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนด้านสา
ธารณภัย/อุบัติภัย/
อัคคีภัย 

การช่วยเหลือ เยียวยา
ประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาสาธารณภัย 

200,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 -  ตลอด
ปีงบประมาณ 

- - ไม่ได้ด าเนิน
โครงการ
เนื่องจาก 
ไม่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นใน
พื้นท่ี 

- 

4 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

จัดเจ้าหน้าท่ีออก
หน่วยให้บริการเฝ้า
ระวังเหตุช่วงเทศกาล  
 

8๐,๐๐๐ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15,000 - - ธ.ค.64-ม.ค.
65 
และ  

เม.ย.65 

8,625 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

- 

5 โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย์  

20,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 - - ก.ค.-ส.ค.65 - - ไม่ได้ด าเนิน
โครงการ 

- 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

6 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส จ านวน 
50 คน เพื่อสร้างเสริม
ศักยภาพอาสาสมัครใน
พื้นท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเหลือ 
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

100,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- - ไม่ได้ด าเนิน
โครงการ
เนือ่งจากไม่มี
หนังสือสั่งการ
ให้ด าเนินการ 

- 

7 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มพูนศักยภาพ 
อปพร.ในงาน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย ให้มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับสา
ธารณภัยรูปแบบต่างๆ 
และสามารถช่วยเหลือการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างถูกต้อง  
- ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
จ านวน ๕๐ คน/ปี 

30๐,๐๐๐ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000 - - ส.ค.-ก.ย.65 - - ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจากอยู่
ช่วงควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-
19 

- 
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

8 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุน
การสร้างความ
ปรองดอง  
สมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

20,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 - - ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

- - ไม่ได้ด าเนิน
โครงการ 

- 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,471,605  576,605 - -  215,016 -   
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 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจากการ

ด าเนินโครงการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการ
บุคคลภายนอก 
ต าแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลกอง
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานท่ี
กองการศึกษา เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส จ านวน 
1 อัตรา 

96,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

96,000 -  ตลอด
ปีงบประมาณ 

93,660 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

การด าเนิน
ภารกิจของกอง
การศึกษามี
คุณภาพเพิ่ม
มากขึ้น สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
รวดเร็ว  

รวมแผนงานการศึกษา 96,000  96,000 - -  93,660 -   
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการ
ประชาคมเพื่อ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และ
ระดับต าบล เพื่อรับฟัง
ประเด็นปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนใน
พื้นท่ีเทศบาลต าบล 
วานรนิวาส เพื่อน ามาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  

50,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20,000 - - ตลอด
ปีงบประมาณ 

- - ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจากอยู่
ช่วงควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-
19 

 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000  20,000 - -  - -   
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 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่เกิดจาก

การด าเนิน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณที่อนุมัติ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนอื่น  
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

/งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน 
/งบประมาณที่กอ่หนี้

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีประจ า
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก
เป็นพนักงาน 
ประจ าโรง 
ฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
จ านวน 8 อัตรา   

784,880 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

728,480 - - ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ 

705,960 - ด าเนินการ
ตามห้วงเวลา
และใช้
งบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

มีพนักงาน
ประจ าโรง 
ฆ่าสัตว์ท่ีมี
ความช านาญ
งาน สามารถ
ผลผลิตเน้ือสัตว์
ท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย 

รวมแผนงานการพาณิชย ์ 784,880  728,480 - -  705,960 -   
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 5 4,161,485  2,073,085  192,000  1,440,876    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนนิการ 
เทศบัญญตั ิ เงินสะสม 

งบอุดหนุน 
อื่น ๆ   

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
/เบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน 

1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท   

12,900 ส านักปลดั 
เทศบาล 

4,300 - - ม.ค.-มิ.ย.65 4,000 - จัดหาและเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
30,000 บาท  

90,000 ส านักปลดั 
เทศบาล 

90,000 
(งบประมาณจากเงิน

เหลือจ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 90,000 อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
22,000 บาท   

22,000 ส านักปลดั 
เทศบาล 

22,000 
(งบประมาณจากเงิน

เหลือจ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 22,000 อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565  

4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท   

12,900 ส านักปลดั 
เทศบาล 

16,000 
(งบประมาณจากเงิน

เหลือจ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 16,000 อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565  

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
30,000 บาท   

- กองคลัง 30,000 
(งบประมาณจากเงิน

เหลือจ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 30,000 อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565  

6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท   

- กองคลัง 4,000 
(งบประมาณจากเงิน

เหลือจ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 4,000 อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนนิการ 
เทศบัญญตั ิ เงินสะสม 

งบอุดหนุน 
อื่น ๆ   

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
/เบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน 

7 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ 
LED ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท  

- กองคลัง 2,600 
(งบประมาณจากเงิน

เหลือจ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 2,600 อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565  

8 จอแสดงภาพ ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 2,800 
บาท 

- กองคลัง 2,800 
(งบประมาณจากเงิน

เหลือจ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 2,800 อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565  

รวมแผนงานบริหารทั่วไป 137,800  315,700 - -  4,000 167,400  

 
 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนนิการ 
เทศบัญญตั ิ เงินสะสม 

งบอุดหนุน 
อื่น ๆ   

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
/เบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน 

9 เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท   

4,300 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

8,600 - - ม.ค.-มิ.ย.65 8,600 - จัดหาและเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

รวมแผนงานสาธารณสุข 4,300  8,600 - -  8,600 -  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนนิการ 
เทศบัญญตั ิ เงินสะสม 

งบอุดหนุน 
อื่น ๆ   

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
/เบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน 

10 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
30,000 บาท 

30,000 กองช่าง 30,000 
(งบประมาณจากเงิน

เหลือจ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 30,000 อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000  30,000 - -  - 30,000  

รวมครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 172,100 354,300 210,300 - -  12,600 197,400  
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ครุภัณฑส์ านักงาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนนิการ 
เทศบัญญตั ิ เงินสะสม 

งบอุดหนุน 
อื่น ๆ   

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
/เบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน 

1 ปั๊มน้ าอัตโนมตัิ  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
15,000 บาท  

30,000 กองช่าง 30,000 - - ม.ค.-มิ.ย.65 29,780 - จัดหาและเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 30,000  30,000 - -  29,780 -  

ครุภัณฑส์ านักงาน  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนนิการ 
เทศบัญญัติ เงินสะสม 

งบอุดหนุน 
อื่น ๆ  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
/เบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน 

1 เครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ระบบ Inverter ขนาด 
18,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 27,900 บาท  

- ส านักปลดั 
เทศบาล 

27,900 
 (งบประมาณจากเงินเหลือ

จ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 27,900 
  

อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565 

2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนทึบ 
จ านวน 1 หลัง ๆ ละ 
4,000 บาท  

- ส านักปลดั 
เทศบาล 

4,000 
(งบประมาณจากเงินเหลือ

จ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 

 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 4,000 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565 

3 โต๊ะส านักงาน  
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 8,000 
บาท 

- ส านักปลดั 
เทศบาล 

8,000 
(งบประมาณจากเงินเหลือ

จ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 8,000 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565 
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ครุภัณฑส์ านักงาน  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนนิการ 
เทศบัญญัติ เงินสะสม 

งบอุดหนุน 
อื่น ๆ  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
/เบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน 

4 โต๊ะหมู่บูชา  
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 5,000 
บาท   

- ส านักปลดั 
เทศบาล 

5,000 
(งบประมาณจากเงิน 

เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565) 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 5,000 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565 

5 เก้าอี้ส านักงาน  
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 
บาท 

- ส านักปลดั 
เทศบาล 

3,000 
(งบประมาณจากเงิน 

เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565) 

 

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 3,000 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
565 

รวมแผนงานบริหารทั่วไป -  47,6900 - -  - 47,900  

รวมครภุัณฑส์ านักงาน -  47,6900 - -  - 47,900  
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมตั ิ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนนิการ 
เทศบัญญัติ เงินสะสม 

งบอุดหนุน 
อื่น ๆ  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
/เบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/ก่อหน้ีผูกพัน 

1 เครื่องตัดหญ้าแบบ 
ข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 9,500 บาท  

38,800 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

19,000 
(งบประมาณจากเงินเหลือจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

  

- - ต.ค.-ธ.ค.65 - 19,000 
  

อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2565 

รวมแผนงานสาธารณสุข 38,800  19,000 - -  - 19,000  

รวมครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว 38,800  19,000 - -  - 19,000  
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1.5 สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  

  สรุปผลการด าเนินโครงการในภาพรวม ก าหนด โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 186 โครงการ งบประมาณ 94,151,720 บาท น าไปสู่การปฏิบัติจ านวน  
72 โครงการ งบประมาณ 38,098,105 บาท ด าเนินการได้จริงจ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 
32,753,227 บาท เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์ ผลปรากฏดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ก าหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 
365,735 บาท ประกอบด้วย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 
150,000 บาท และแผนงานการเกษตร จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 215,735 บาท  

โดยน าไปสู่การปฏิบัติจ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท ได้แก่ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ 30,000 บาท และแผนงานการเกษตร จ านวน 1 
โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท   

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ พบว่า ไม่ได้มีการน าโครงการไปด าเนินการจริง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเที่ยว 

ก าหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 60 โครงการ งบประมาณ 
42,771,080 บาท ประกอบด้วย แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน 9 โครงการ 
งบประมาณ 1,395,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 49 โครงการ งบประมาณ 
40,115,08 บาท แผนงานการศึกษา จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท และแผนงานเคหะ
และชุมชน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,061,000 บาท  

โดยน าไปสู่การปฏิบัติจ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 8,582,000 บาท ได้แก่ แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,080,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 7,502 ,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน                        
1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ พบว่า ด าเนินการได้จริงจ านวน 16 โครงการ 
งบประมาณ 7,368,170 บาท เมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ด าเนินการได้จริงจ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 731,170 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด าเนินการได้จริง จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 6,637,000 บาท  ส่วนแผนแผนงานเคหะและชุมชนไม่ได้
ด าเนินโครงการ  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 72 โครงการ งบประมาณ  27,796,120 บาท 
ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท แผนงานการศึกษา 
จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ  13,567,060 บาท แผนงานสาธารณสุข จ านวน 25 โครงการ 
งบประมาณ 2,873,000 บาท แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
84,000 บาท แผนงานเคหะชุมชน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 2,090,700 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ  290,000 บาท แผนงานการเกษตร จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 87,360 บาท และแผนงานงบกลาง จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 9,775,360 บาท  

โดยน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 29 โครงการ งบประมาณ 22,870,520 บาท ได้แก่ 
แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท แผนงานการศึกษา จ านวน                             
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13 โครงการ งบประมาณ 12,981,380 บาท แผนงานสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 
360,000บาท แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 90,770 บาท 
แผนงานเคหะชุมชน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 360,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
จ านวน  5 โครงการ งบประมาณ 142,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                      
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 90,000 บาท แผนงานการเกษตร จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
90,770 บาท และแผนงานงบกลาง จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 8,745,600 บาท  

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ พบว่า ด าเนินการได้จริงจ านวน 23 โครงการ 
งบประมาณ 19,534,314 บาท และเมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า แผนงานบริหารทั่วไปด าเนินการได้จริง
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้จ านวน 10,000 บาท แผนงานการศึกษาด าเนินการได้จริงจ านวน                  
12 โครงการ งบประมาณที่ใช้จ านวน 10,717,760 บาท แผนงานสาธารณสุขด าเนินการได้จริงจ านวน                  
2 โครงการ งบประมาณท่ีใช้จ านวน 284,260 บาท แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ด าเนินการได้จริง
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 90,770 บาท แผนงานเคหะชุมชนด าเนินการได้จริงจ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 359,734 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการด าเนินการได้จริงจ านวน                     
1 โครงการ งบประมาณ 89,920 บาท แผนงานการเกษตรด าเนินการได้จริงจ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
90,770 บาท และแผนงานงบกลางด าเนินการได้จริงจ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 7,891,100 บาท 
ส่วนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ไม่ได้มีการน าโครงการไปด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ก าหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ  
12,027,300 บาท ประกอบด้วย แผนงานสาธารณสุข จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 6,780,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 4,470,800 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 647,000 บาท แผนงานการเกษตร จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
20,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 109,500บาท  

โดยน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ  4,230,500  บาท ได้แก่ แผนงาน
สาธารณสุข จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 4,084,650 บาท แผนงานการเกษตร จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท และ
แผนงานการพาณิชย์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 105,850 บาท                     

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ พบว่า ด าเนินการได้จริงจ านวน  4 โครงการ 
งบประมาณ 3,992,034 บาท และเมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน                   
2 โครงการ งบประมาณ 3,801,030 บาท แผนงานการเกษตร จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 15,154 
บาท และแผนงานการพาณิชย์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 105,850 บาท                     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ก าหนดโครงการ 
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 34 โครงการ งบประมาณ  11,191,485 บาท 
ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 2,209,000 บาท แผนการงานรักษา
ความสงบภายใน จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 3,001,605 บาท แผนงานการศึกษา จ านวน 1 
โครรงการ งบประมาณ 96,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 
100,000 บาท และแผนงานพาณิชย์จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,784,880 บาท  

โดยน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 19 โครงการ งบประมาณ 2,165,085 บาท ได้แก่ แผนงาน
บริหารทั่วไป จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 744,000 บาท แผนการงานรักษาความสงบภายในจ านวน                     
8 โครงการ งบประมาณ 576,605 บาท แผนงานการศึกษา จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 96,000 บาท 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจ านวน 1 โครงการ จ านวน 20,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 728,480บาท  

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ พบว่า ด าเนินการได้จริงจ านวน  10 โครงการ 
งบประมาณ 1,928,709 บาท เมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า แผนงานบริหารทั่วไปด าเนินการได้จริง
จ านวน 6 โครงการ งบประมาณท่ีใช้จ านวน 613,073 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายในด าเนินการได้
จริงจ านวน 2 โครงการ งบประมาณท่ีใช้จ านวน 516,016 บาท แผนงานการศึกษาด าเนินการได้จริง จ านวน 
1 โครงการ งบประมาณ 93,660 บาท และแผนงานการพาณิชย์ด าเนินการได้จริงจ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณที่ใช้จ านวน 705,960 บาท ส่วนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ไม่ได้มีการน า
โครงการไปด าเนินการ 

1.6 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน
ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานร
นิวาสในภาพรวม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจรวมทั้งสิ้น 100 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
IBM SPSS V.26 (IBM SPSS Statistics Base) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสใน

ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเป็นประชาชนมีบ้านพักอาศัยในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสหรือเป็น
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปัจจัยในการวิเคราะห์ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก เป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏ ดังนี้  

 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
1 เพศ 

 - ชาย 57 57.00 
- หญิง 43 43.00 

2 อายุ 
 - 11 - 20 ปี 1 1.00 

- 21 - 30 ปี 10 10.00 
- 31 - 40 ปี 25 25.00 
- 41 – 50 ปี 19 19.00 
- 51 – 60 ปี 9 9.00 
- 61 – 70 ปี 27 27.00 
ตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป 9 9.00 

3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้  20 20.00 

- มัธยมศึกษาตอนต้น  9 9.00 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า 23 23.00 
- อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 17 17.00 
- ปริญญาตรี 21 21.00 
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- สูงกว่าปริญญาตรี 10 10.00 
 

4 อาชีพหลัก 
 - ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11 11.00 

- พนักงานเอกชน 8 8.00 
- ลูกจ้างส่วนราชการ 12 12.00 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 28 28.00 
- รับจ้าง 10 10.00 
- นักเรียน/นักศึกษา  1 1.00 
- เกษตรกร           18 18.00 
- อ่ืน ๆ 12 12.00 

รวม 100  100.00 
 
จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ IBM SPSS V.26 (IBM SPSS Statistics Base) ผลการวิเคราะห์ ดังนี้  
 1) เพศ  

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศชาย โดยเพศชาย                      
มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนเพศหญิงมีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย
43%

หญิง
57%

เพศ
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2) อายุ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 100 คน อยู่ในช่วงระหว่างอายุ 61-70 ปี
มากที่สุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 31 – 
40 ปี จ านวน 25 คน เป็นร้อยละ 25.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 41-50 ปี 
จ านวน 19 คน เป็นร้อยละ 19.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 21–30 ปี จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 51–60 ปี และช่วง
อายุ ตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และล าดับสุดท้าย 
ได้แก่ ช่วงอายุ 11–20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็น 1.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
3) ระดับการศึกษา 
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่                    

มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ระดับประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียน จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และล าดับสุดท้าย คือ ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

11- 20 ปี
1%

21-30 ปี
10%

31-40 ปี
25%

41–50 ปี
19%

51–60 ปี
9%

61–70 ปี
27%

71 ปีขึ้นไป 
9%

อายุ

ประถมศึกษาหรืออ่านออก
เขียนได้…

มัธยมตอนต้น
9%

มัธยมตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า
23%

อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า
17%

ปริญญาตรี…

สูงกว่าปริญญาตรี
10%

ระดับการศึกษา
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4) อาชีพหลัก 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา
ได้แก่ ประกอบอาชีพลูกจ้างส่วนราชการและอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่ แม่บ้าน ข้าราชการเกษียณ ผู้สูงอายุไม่ได้
ประกอบอาชีพ เป็นต้น จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา
ได้แก่ ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  รองลงมาได้แก่ ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามล าดับ และล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด   

 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานร
นิวาส จ านวน 100 คน  เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้ตอบแสดงความพึง
พอใจ 5 ระดับ คือ  

พึงพอใจมากที่สุด  =  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 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
11%

พนักงานเอกชน
8%

ลูกจ้างส่วนราชการ
12%

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
28%

รับจ้างทั่วไป
10%

นักเรียน/นักศึกษา
1%

เกษตรกร…

อ่ืน ๆ
12%

อาชีพ
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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 

3.90 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

4.15 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.19 พึงพอใจมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

4.23 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 4.33 พึงพอใจมาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวม 4.16 พึงพอใจมาก 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  คะแนนประเมินเท่ากับ 4.33               
ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน คะแนนประเมินเท่ากับ 4.23 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คะแนนประเมินเท่ากับ 4.19 
ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม 
ชุมชน และการท่องเที่ยว คะแนนประเมินเท่ากับ 4.15 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และล าดับ
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ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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สุดท้ายได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คะแนนประเมินเท่ากับ 3.90 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ 

  
เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการประเมินเป็นดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน  3.89 พึงพอใจมาก 

2. การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.92 พึงพอใจมาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 3.90 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 มีคะแนน
เท่ากับ 3.90 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประเด็นการพิจารณาข้อ 1 
การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนประเมินสูงที่สุดเท่ากับ 3.92 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ประเด็นการพิจารณาข้อ 2 การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน คะแนนประเมินเท่ากับ 3.89 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  

4.12 พึงพอใจมาก 

4. การได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.10 พึงพอใจมาก 
5. การส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

4.18 พึงพอใจมาก 

6. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 4.19 พึงพอใจมาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 4.15 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.15                       
ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า ประเด็นการพิจารณาข้อ 6 การส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา มีคะแนนประเมินสูงที่สุดเท่ากับ 4.19 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
รองลงมาได้แก่ ประเด็นการพิจารณาข้อ 5 การส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี                   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนประเมินเท่ากับ 4.18 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ 
ประเด็นการพิจารณาข้อ 3 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความตอบสนองความต้องการของประชาชน 
คะแนนประเมินเท่ากับ 4.12 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ประเด็นการพิจารณา
ข้อ 4 การได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คะแนนประเมินเท่ากับ 4.10 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

7. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ 4.15 พึงพอใจมาก 
8. การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส และการจัดสวัสดิการสังคม  4.19 พึงพอใจมาก 
9. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 4.18 พึงพอใจมาก 
10. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  

4.15 พึงพอใจมาก 

11. การให้การสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม องค์กร ผู้น าชุมชน อย่างต่อเนื่อง 4.22 พึงพอใจมาก 
12. การควบคุมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ/การป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด 

4.23 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 4.19 พึงพอใจมาก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 4.19 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประเด็นการพิจารณาข้อ 12 การควบคุมและป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ/การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด มีคะแนนประเมินสูงสุดเท่ากับ 4.23 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ประเด็นการพิจารณาข้อ 11 การให้การสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม องค์กร 
ผู้น าชุมชน อย่างต่อเนื่อง คะแนนประเมินเท่ากับ 4.22 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา
ได้แก่ ประเด็นการพิจารณาข้อ 9 การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส และการจัดสวัสดิการสังคม คะแนน
ประเมินเท่ากับ 4.18 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ประเด็นการพิจารณาข้อ 7                        
การส่งเสริมการเล่นกีฬาและกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ และประเด็นการพิจารณาข้อ 10 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน คะแนนประเมินเท่ากับ 4.15 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
13. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  4.21 พึงพอใจมาก 
14. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.23 พึงพอใจมาก 
15. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม  4.20 พึงพอใจมาก 
16. ความสะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบของบ้านเมือง  4.26 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 4.23 พึงพอใจมาก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 4.23 
ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประเด็นการพิจารณาข้อ 16 ความสะอาด 
เรียบร้อย และเป็นระเบียบของบ้านเมือง มีคะแนนประเมินสูงสุดเท่ากับ 4.23 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก รองลงมาได้แก่ ประเด็นการพิจารณาข้อ 14 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คะแนนประเมินเท่ากับ 4.22 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ประเด็นการพิจารณา
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ข้อ 13 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  คะแนนประเมินเท่ากับ 4.21 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ประเด็นการพิจารณาข้อ 15 การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม 
คะแนนประเมินเท่ากับ 4.20 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
17. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ด าเนินงาน และการติดตามการด าเนินงานของเทศบาล  

4.29 พึงพอใจมาก 

18. การให้มีจัดช่องทางส าหรับการรับฟังปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนที่เหมาะสมและสะดวก 

4.30 พึงพอใจมาก 

19. การให้บริการด้วยความเต็มใจ ความยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน  4.36 พึงพอใจมาก 
20. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 4.36 พึงพอใจมาก 
21. การให้บริการโต๊ะ เก้าอ้ี สถานที่จอดรถ ห้องสุขา เต็นท์ ไฟฟ้าฯลฯ  4.39 พึงพอใจมาก 
22. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาสงบเรียบร้อยภายใน
เขตเทศบาล  

4.44 พึงพอใจมาก 

23. การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการ  

4.27 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 4.33 พึงพอใจมาก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมา               

ภิบาล พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 4.33 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประเด็นการพิจารณาข้อ 22 การป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยและรักษาสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล มีคะแนนประเมินสูงสุดเท่ากับ 4.44 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ประเด็นการพิจารณาข้อ 21 การให้บริการโต๊ะ เก้าอ้ี สถานที่จอดรถ 
ห้องสุขา เต็นท์ ไฟฟ้าฯลฯ คะแนนประเมินเท่ากับ 4.39 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา
ได้แก่ ประเด็นการพิจารณาข้อ 19 การให้บริการด้วยความเต็มใจ ความยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน และ
ประเด็นการพิจารณาข้อ 20 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวานรนิวาส คะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.36 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ประเด็นการพิจารณาประเด็นการ
พิจารณาข้อ 18 การให้มีจัดช่องทางส าหรับการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนที่เหมาะสมและ
สะดวก คะแนนประเมินเท่ากับ 4.30 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ประเด็นการ
พิจารณาข้อ 17 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน และการติดตามการ
ด าเนินงานของเทศบาล คะแนนประเมินเท่ากับ 4.29 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาได้แก่ 
การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการคะแนนประเมินเท่ากับ 
4.27 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ  
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย              
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีรายละเอียด
ดังนี้       

2.1 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 าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือ  เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ
อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงาน
โครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยก าหนด
รูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่                
โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท าการ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้  

2.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมเติม ข้อ 29 ดังนี้     

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้     

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   

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

การประเมินประสิทธิภาพ  
 5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้จะรับจากการด าเนินโครงการ  
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6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  

7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ใน
บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ 
จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
3) การประเมินผลกระทบ    

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2.3 รูปแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 2.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับมหภาค 

       การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศาลต าบลวานรนิวาส ว่ามีความสอดคล้องความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
ระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

2.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
1) วิสัยทัศน์ 

   เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  
  “เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่สังคมคุณธรรม  น าการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เตรียมคนสู่ชีวิตที่ย่ังยืน” 
   วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลแสดงให้เห็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการ

ให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อน ถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2) พันธกิจ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ความมุ่งหวัง เพ่ือชี้น าการด าเนินงาน ขอบข่ายงาน

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยก าหนดไว้ ดังนี้  
(๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  
(2) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพในการเพ่ิมรายได้ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ให้
ด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) การพัฒนาด้านสังคมและสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

(4) การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
และการกีฬานันทนาการต่าง ๆ ในระดับชุมชน 

(5) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  
(5) การส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(6) การส่งเสริมงานบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(7) การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัญหาอาชญากรรมโดยเน้น

ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 (8) การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ รวมถึงภารกิจ

ถ่ายโอน โดยให้มีประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบภายใต้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

(9) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

(10) การสร้างความสามัคคีชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชนและ
ระดับประเทศ  

3) ยุทธศาสตร์ 
 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสจากการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
            เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

4) เป้าประสงค์การพัฒนา 
(๑) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านอุปโภคและ

บริโภคอย่างทั่วถึง  
(๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๓) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
(๔) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่าง

เป็นระบบ  
(๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว การเผยแพร่ประเพณี และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

อย่างทั่วถึง  
(๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน

ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 
(๗) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
(8) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

5) ตัวช้ีวัด 
(1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน  
(2) ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตรสามารถก่อให้เกิดรายได้ภายในครัวร

เอนและพัฒนาเป็นอาชีพท่ีมั่นคงได้  
(3) มีการพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตรอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมข้ึน  
(4) ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามได้รรับการสืบทอดให้คงอยู่สืบต่อไป  
(5) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่

รู้จักมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
(6) ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากข้ึนและครอบคลุมทุกด้าน 
(7) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงไม่ต่ ากว่าภาคบังคับไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 100  
(8) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
(9) เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
(10) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมมากข้ึน  
(11) ประชาชนมีความตระหนักถึงการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศเพ่ิมข้ึน  
(12) ประชาชนให้ความสนใจและหันมาพลังงาทดแทนเพิ่มมากข้ึน  
(13) การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน  
(14) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมไป

ถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 
(15) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาอาชกร

รมลดน้อยลง 
(16) การบริการด้านต่าง ๆ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
(17) มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและความม่ันคงของชาติเพ่ิมมากข้ึน  
(18) การบริหารราชการใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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(19) ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลเพ่ิม
มากขึ้น 

(20) ชุมชนมีการเรียนรู้และการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
6) ค่าเป้าหมาย 

(1) มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(2) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(3) ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
(4) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มาตรฐานและยกระดับขึ้นสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศ  
(5) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทันท่วงทีและครอบคลุม มีสุขภาพ

แข็งแรง 
(6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(7) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(8) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย  
(9) กิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ

สืบสาน 
(10) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
(11) ทรัพยากรทางธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู มีพ้ืนสีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน   
(12) สภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลน่าอยู่ น่ามอง และได้รับการ

ยกย่อง  
(13) ประชาชนตระหนักรู้ ร่วมอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรในชุมชน  
(14) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(15) การให้บริการด้านต่าง ๆ ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ประชาชนพึงพอใจสูงสุด  
(16) การบริหารงานเป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 

7) กลยุทธ์ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ก าหนดกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่ง

ออกเป็น 22 กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาองค์ความรู้การเกษตรและพัฒนาการเกษตรตามหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรให้ปลอดภัยและได้

มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดหาแหล่งน้ าและระบบน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างพอเพียงและ

ทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่น สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดหาตลาดหรือสถานที่หรือช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ

แข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้   
กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้การบริการด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี  
        คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาลโดย

การ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการจัดการ การ

อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ    
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ การอยู่ร่วม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ให้เกิดความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน   

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีได้มาตรฐานและ 

ครอบคลุม  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ

เรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาองค์กร และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร  
กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาระบบการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความม่ันคงในชาติ   
กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาของชุมชน 

โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  
8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลต าบลวานรนิวาสทั้งหมด 
ผลแห่งความส าเร็จ คือ การด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ก าหนด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จ าแนกโครงการตามแผนงาน โดยมีสอดคล้องกับสิ่งที่ก าหนดไว้จนเกิด
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สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คือ การด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ด าเนินการภายในยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาสทุกด้านเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล  

2.3.3 แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้ว
กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้ประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย   

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20   
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20   
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60   
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  5   
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5   
 3.3 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 5   
 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  5   
 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรกปครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5   
 3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  5   
 3.7 วิสัยทัศน ์ 5   
 3.8 กลยุทธ์  5   
 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5   
 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5   
 3.11 แผนงาน  5   
 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5   

รวมคะแนน 100   
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คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน เกณฑที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว ผลต่ ากว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามความเป็นจริง ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังนี้  

 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมลูสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 
 
 
 
 

  

 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น  การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ  

(5)   

 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ป ระม ง ก ารป ศุ สั ต ว์  ก ารบ ริ ก า ร  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(5)   

 7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด า เนินการประชุมท้ องถิ่น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลป
เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Brainstorming)  

(5)   
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ประเด็นพิจารณา 
ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ SDGs (Bottom Up/Top Down)  

20 
(5) 
 
 
 
 

  

2) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น  ด้ านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

(5)   

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิ เคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5)   

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง
แนวโน้มที่เกิดขึ้นหรือผลที้เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend Analysis หรืออื่น ๆ  

(5)   

3.ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-
2580)  

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาบนและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(5)   

3.2 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 
หรือ 13  

การก าหนดและวิเคราะหแ์ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุด
หมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)   

3.3 เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable 
Development Goals 
: SDGs)  

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs 
และประเดน็ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)   

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  การก าหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5)   
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ประเด็นพิจารณา 
ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3.ยุทธศาสตร์(ต่อ)   
3.5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

การก าหนดวิสัยทัศน์และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

 
(5) 

  

3.6 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปครองสาวน
ท้องถิ่น 

การก าหนดและวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นไป
ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการก าหนเดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้  

(5)   

3.7 วิสัยทัศน์  การก าหนดและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งลักาณะแสดง
สถานยภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงออนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่ง
ที่ จ ะ เกิ ดขึ้ น ใน อนาคต  ป ละศั ก ยภาพ ที่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วงนท้องถิ่นที่แดสง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)   

3.8 กลยุทธ์  การก าหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห้นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถามที่
ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา
ก าลังท าอะไรอยู่ แล้วอนาคตเราจะพัฒนาอะไร  

(5)   

3.9 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์  

การก าหนดและวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่ อกลยุท ธ์และ
ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น หมุดหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจน 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสงค์ใด จะท าสิ่งใด 
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคือออะไร  

(5)   

3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (position) 

การก าหนดและวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดศักยภาพของพื้นที่อย่างแท้จริงที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่
จริงคอือะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้  

(5)   
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ประเด็นพิจารณา 
ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3.ยุทธศาสตร์(ต่อ)   
3.11 แผนงาน 

การก าหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจ าแนกแผนงาน
การจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดให้ แผนงานจะแสดงให้ เห็นว่า
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของ
เราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

 
(5) 

  

3.12 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  

การก าหนดและวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์รวม              
ที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุก
ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 หรือฉบับที่  13 SDGs แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ข อ ง อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น                 
มีความสัมพันธ์หรือเช่ือมโยงกันอย่างไรเพื่อให้เกิด
การพัมนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับ
มหาภาค  

(5)   

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100   
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2.4 แนวทางการการติดตามและประเมินผลโครงการ  
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้

คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกับการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการ
ให้คะแนนตามแบบที่กระทวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้น) มีรายละเอียด
ประกอบด้วย  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10   
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10   
4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา   10   
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 25   

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5   
5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5   
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 
 

 
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักการวิธีงบประมาณ  5   
5.5 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

5 
 

 
6 โครงการพัฒนาท่ีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35   

6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ภาพรวม 

5 
 

 
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 

5 
 

 
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

5 
 

 
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5   
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5 
 

 
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับดาน
โครงสร้างพื้นฐาน 

5 
 

 
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ า  

5 
 

 
รวมคะแนน 100   
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ประเมินสถานภาพการพัฒนาท่ี
ประชาชนต้องการให้ ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวเิคราะห์
เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวสิยัทัศน์ขององค์กร
ปกครอง  

10 
(5) 
 
 
 
 
 

  

2) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและอนาคต 
ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกดิขึ้นในการ 
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend 
wanan Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand หรืออ่ืน ๆ มาเช่ือมต่อ เป็นการวิเคราะห์ 
โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วสิัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้
ตัวเลขตา่ง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม ครภุณัฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ก็
คือผลผลติเป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามหน้าท่ีและ
อ านาจที่ได้ก าหนดไว ้

10 
(5) 
 
 
 

  

๒) การก าหนดและการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิง 
ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการ 
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรปูแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
กราฟสถิติ เป็นต้น 

(5) 
 

  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน พื้นที่ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชน และเป็นไป ตามหน้าท่ีและอ านาจ 
ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการพัฒนา ครภุัณฑ์ วัสดุ การด าเนินการต่าง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ) ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการ ปฏิบตัิราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึงสามารถ 

10 
(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 

เทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนได้ และ
เป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
  

2) การก าหนดและการวิเคราะห์วเิคราะห์ผลกระทบสิ่ง ท่ี
กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชิง คุณภาพ 
(Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวเิคราะห์ใน เชิงคุณภาพ 
การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขท่ี ประชาชนไดร้ับ
ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 
 

  

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
แผนงานการพัฒนา 

๑) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงานท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน
การวิเคราะห์เพือ่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการการ
วิเคราะห ์Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรือ
อื่น ๆ โดยน าไป จัดท าเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
เป็นรูปธรรม 

10 
(5) 

  

2) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท า โครงการ 
กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการ สาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะทีเ่ป็นรูปธรรม  

 (5)   

5. โครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5.1 ความโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
 
 
๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว้  
๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงคส์นองต่อ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และด าเนินการเพือ่ให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ช่ือ โครงการมี
ความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น การเฉพาะ 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง ที่จะท าน้ันจะ
เกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

25 
 
 

(5) 

  

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน 
(clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค ์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะด าเนินการ
เพื่อสนับสนุน/ส่งเสรมิ ฯลฯ 

(5)   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ 
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าใด 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุม่เป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานลง 
รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้น 
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ 
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า 
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุม่เป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมาย 
เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การ 
ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ 

(5)   

5.4 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมีการ ประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณการ ประมาณราคาสอดคล้องกับ
โครงการ การจัดท าบริการ สาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของ
ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มคีวามโปร่งใสใน การ
ก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การ 
ประมาณการราคาที่เกดิจากเปา้หมาย ผลผลิตของ
โครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) 
ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ลดความความ เหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจนไ์ด้ว่า
เป็นจริงในเวลานั้น  

(5)   

๕.5 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

การก าหนดช้ีวัดผลงาน (key performance laboratory 
: K ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 
เช่น ก าหนดความพึงพอใจกหนร้อยละการก าหนดอันตร
ผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ไดร้ับการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ ตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการใหเ้กิดผล
ส าเรจ็ อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ 
ก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง แห่งหนึง่ หน่ึงโครงการ/ ความ
กว้าง/ความยาว ฯลฯ  

 (5)   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

6. โครงการพัฒนาท่ี
น าไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 

6.1 โครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า 
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีในภาพรวม 

 

 
 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภณัฑ์ วัสดุ งานตา่ง ๆ ที่น าไปจดัท าบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะจ านวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 20 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว้  

35 
 
 
 

(5) 

  

6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม 
อาชีพประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว ้

(5)   

6.3 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรมครุภณัฑ์ วัสดุ
งาน ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมหรอืบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอ้ม จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีาม
ข้อบัญญัติ เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว ้

(5)   

6.4 โครงการเพื่อ
การ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไป จัดท า
งบประมาณรายจ่าย 
เกี่ยวกับสุขภาวะ 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสขุภาวะหรือการ
ด าเนินการด้านการสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว ้

(5)   

6.5 โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย 
เกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิ ปัญญาท้อถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการศกึษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิัญญาท้อถิ่น จ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตาม ข้อบัญญตัิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ที่ตั้งไว ้ 

(5)   

6.6 โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย 
เกี่ยวกับด้าน
โครงสร้าง พ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ 
คมนาคม เช่น ก่อสรา้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปตีามข้อบัญญัติ เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีที่ตั้งไว ้

(5)   



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5         หน้า 85 I                                                                                                          

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

6. โครงการพัฒนาท่ี
น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (ต่อ) 

6.7 โครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า 
งบประมาณรายจ่าย 
เกี่ยวกับด้านการ
บริหารจดัการน้ า 

 
 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ขุด ติดตั้ง หรือการบรหิาร 
จัดการน้ ารวมถึงน้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญตัิ
เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ ประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ 
ที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น 

 

(5)   

รวม ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100   
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2.5 การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
2.5.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการได้จริงตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบ่งตามด้านและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.การพัฒนาการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

     

๓. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

     

4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน   

     

5.การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

     

รวม   
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2.5.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับการวางแผน                   
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการด าเนินการได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการวางแผน การน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และความสามารถในการด าเนินการได้จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นทีไ่ด้ด 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 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน...............................       
แผนงาน...............................       
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
แผนงาน...............................       
แผนงาน...............................       
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขัน 
แผนงาน...............................       
แผนงาน...............................       
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน   
แผนงาน...............................       
แผนงาน...............................       
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง  
แผนงาน...............................       
แผนงาน...............................       

รวม       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5         หน้า 88 I                                                                                                          

2.5.3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณแต่ที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ               
พ.ศ.2566  (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการในปีปงบระมาณ พ.ศ.2566) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน  เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน................................    
แผนงาน................................    
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
แผนงาน................................    
แผนงาน................................    
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขัน 
แผนงาน................................    
แผนงาน................................    

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน   
แผนงาน................................    
แผนงาน................................    

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 
แผนงาน................................    
แผนงาน................................    

รวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5         หน้า 89 I                                                                                                          

2.5.4 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ ได้รับและการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ผลการด าเนินโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น e-LAAS และข้อมูลจากส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ตามแบบเก็บข้อมูลดังนี้  

 
 ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่....... : .................................................................................. 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน........................................................................................................................  

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมทีเ่กิดจาก
การด าเนนิโครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
และงบประมาณทีอ่นุมัต ิ ห้วงเวลา 

ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ 

เทศบัญญัต ิ เงินสะสม 
เงินอุดหนุน

อื่น  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

/งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
/งบประมาณท่ีก่อหน้ี

ผูกพัน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

            - 

รวม 
      - -   

 
2.6 การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

การวัดผลเชิงคุณภาพจะใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานร
นิวาสในภาพรวม เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

แบบที่ ๑  การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
       แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสมี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นาด าเนินการครบถ้วน
ทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใดอย่างไร      

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
       แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส                           

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   

แบบที่ ๓  แบบประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสจะใช้แบบ
รายงาน  แบบที่ ๓/๒  คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 1. เพศ   1.  ชาย  2.  หญิง 
 

 2. อายุ   1.  ต่ ากว่า 11 ปี   2.  11 – 20 ปี 
    3.  21 – 30 ปี  4.  31 – 40 ปี  
    5.  41 – 50 ปี  6.  51 – 60 ปี  
    7.  61 – 70 ปี  8.  ตั้งแต่ 71 ปีข้ึนไป 
      

 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 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน       
2. การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
3. ความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
4. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  

     

5. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน      
6. การส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา 

     

7. การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่      

8. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ      

9. การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส และการจัดสวัสดิการสังคม      

10. การส่งเสริมและการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น      
11. การพัฒนาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ และการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผูส้งูอายุ
อย่างยั่งยืน  

     

12. การให้การสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม องค์กร ผู้น าชุมชน อย่างต่อเนื่อง      
13. การควบคุมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดต่อรุนแรง      
14. การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด      
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

15. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล       

16. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

17. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม       

18. ความสะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบของบ้านเมือง       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

19. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน 
และการติดตามการด าเนินงานของเทศบาล  

     

20. การให้มีจัดช่องทางส าหรับการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนที่
เหมาะสมและสะดวก 

     

21. การให้บริการด้วยความเต็มใจ ความยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน       
22. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวานรนิวาส      
23. การให้บริการโต๊ะ เก้าอี้ สถานที่จอดรถ ห้องสุขา เต็นท์ ไฟฟ้าฯลฯ       
24. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาสงบเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาล  

     

25. การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ
ต้องการ  

     

26. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

     

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
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2.6 การวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประกอบด้วย  

2.6.1 ผลการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2566-2570)  

2.6.2 ผลการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

2.6.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
1) สรุปผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2) การวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.256 6                     

รายโครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3) ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2566                     

ด้านงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.6.๔ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

1) ด้านความสอดคล้อง  
2) ด้านความเพียงพอของทรัพยากร  
3) ความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการ  
4) ด้านประสิทธิภาพ  
5) ด้านประสิทธิผล  
6) ผลลัพธ์และผลผลิต  
7) การประเมินผลกระทบ  

2.6.5 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

2.6.6 การวิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาสปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในภาพรวม 
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ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
การน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนน
ตามแบบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น             
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วกรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้ประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้น) ผลการ
ประเมินเป็นดังนี้  

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
สรุปผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นความสอดคล้อง                    

ผลการประเมิน พบว่า การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 
100 คะแนน ได้คะแนนประเมินโดยเฉลี่ย 89.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.50 ของคะแนนทั้งหมดในภาพรวม 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการพิจารณา พบว่า ประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 90.94 โดยได้คะแนนประเมินเท่ากับ 18.19 ของคะแนนเต็ม 20 
คะแนน ประเด็นรองลงมาได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.42โดยได้คะแนนประเมิน
เท่ากับ 54.25 ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน และประเด็นรองลงมาได้แก่ ประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.31 โดยได้คะแนนประเมินเท่ากับ 17.06 ของคะแนนเต็ม 20 
คะแนน รายละเอียดการประเมินตามตารางที่ปรากฏดังต่อไปนี้  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.19 90.94 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.06 85.31 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 54.25 90.42 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  5 4.50 22.50 

 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 4.56 22.81 
 3.3 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 5 4.38 21.88 
 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.69 23.44 

 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรกปครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 4.69 23.44 

 3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  5 4.75 23.75 

 3.7 วิสัยทัศน ์ 5 4.44 22.19 

 3.8 กลยุทธ์  5 4.38 21.88 

 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.38 21.88 

 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4.56 22.81 

 3.11 แผนงาน  5 4.38 21.88 

 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.56 22.81 

รวมคะแนน 100 89.50 89.50 

ส่วนที ่3  
 



       รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5       หน้า  94 I 
 

 
1.2 ประเด็นพิจารณาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส จะใช้แนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังนี้  
 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมลู
พื้นฐานของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 
 
 
 
 

18.19 
(4.88) 

9.94 
(97.50) 

 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เ ช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ  

(5) (4.81) (96.25) 

 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง  ก ารปศุ สั ต ว์  ก า รบริ ก า ร  ก ารท่ อ ง เ ที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(5) (4.31) (86.25) 

 7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ  และการด า เนินการประชุมท้องถิ่น โดยใ ช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลป
เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Brainstorming)  

(5) (4.19) (83.75) 
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ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ SDGs (Bottom Up/Top Down)  

20 
(5) 
 
 
 
 

17.06 
(4.38) 

85.31 
(87.50) 

2) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

(5) (4.19) (83.75) 

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5) (4.13) (82.50) 

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง
แนวโน้มที่เกิดขึ้นหรือผลที้เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend Analysis หรืออื่น ๆ  

(5) (4.38) (87.50) 

3.ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-
2580)  

 
การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาบนและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

60 
(5) 

54.25 
(4.50) 

90.42 
(90.00) 

3.2 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 
หรือ 13  

การก าหนดและวิเคราะห์แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุด
หมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) (4.56) (91.25) 

3.3 เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable 
Development Goals 
: SDGs)  

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs 
และประเดน็ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4.38) (87.50) 

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  การก าหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5) (4.69) (93.75) 



       รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5       หน้า  96 I 
 

 
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3.ยุทธศาสตร์(ต่อ)   
3.5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

 
การก าหนดวิสัยทัศน์และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต
จังหวัดที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

 
(5) 

 
(4.69) 

 
(93.75) 

3.6 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปครองส่วน
ท้องถิ่น 

การก าหนดและวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นไป
ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการก าหนเดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้  

(5) (4.75) (95.00) 

3.7 วิสัยทัศน์  การก าหนดและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งลักาณะแสดง
สถานยภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงออนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่ง
ที่ จ ะ เ กิ ดขึ้ น ในอนาคต  ปละศั กยภาพที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แดสง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (4.44) (88.75) 

3.8 กลยุทธ์  การก าหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห้นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถามที่
ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา
ก าลังท าอะไรอยู่ แล้วอนาคตเราจะพัฒนาอะไร  

(5) (4.38) (87.50) 

3.9 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุท์  

การก าหนดและวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น หมุดหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจน 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะท า
สิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคือออะไร  

(5) (4.38) (87.50) 

3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (position) 

การก าหนดและวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซ่งเกิดศักยภาพของพื้นที่อย่างแท้จริงที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่
จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้  

(5) (4.56) (91.25) 
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ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3.ยุทธศาสตร์(ต่อ)   
3.11 แผนงาน 

การก าหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจ าแนกแผนงาน
การจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดให้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของ
เราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

 
(5) 

 
(4.38) 

 
(87.50) 

3.12 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  

การก าหนดและวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์รวมที่
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์กระ
ดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 230 ปี (พ.ศ.2561-
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 หรือฉบับท่ี 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด
หงวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น มี
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหา
ภาค  

(5) (4.56) (91.25) 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 89.50 89.50 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
การน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนน
ตามแบบที่กระทวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้น)  

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
สรุปผลการให้คะแนนการประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น              

ผลการประเมิน พบว่า การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 
100 คะแนน ได้คะแนนประเมินโดยเฉลี่ย 89.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.81 ของคะแนนทั้งหมดในภาพรวม 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการพิจารณา พบว่า ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคิด
เป็นร้อยละ 92.50 โดยได้คะแนนประเมินเท่ากับ 9.25  ของคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประเด็นรองลงมาได้แก่ 
ประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.88 
โดยได้คะแนนประเมินเท่ากับ 9.19 ของคะแนนเต็ม 10 คะแนน รองลงมา ได้แก่ ประเด็นโครงการพัฒนาที่ไป
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.64 โดยได้คะแนนประเมินเท่ากับ 31.38 
ของคะแนนเต็ม 35 คะแนน รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนาได้คะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 89.50 โดยได้คะแนนประเมินเท่ากับ 22.38 ของคะแนนเต็ม 25 คะแนน รองลงมา ได้แก่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.38 โดยได้คะแนนประเมินเท่ากับ 
8.94 ของคะแนนเต็ม 10 คะแนน และรองลงมา ได้แก่ ประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.88 โดยได้คะแนนประเมินเท่ากับ 8.69 ของคะแนนเต็ม 
10 คะแนน รายละเอียดการประเมินตามตารางที่ปรากฏดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.25 92.50 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.19 91.88 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.69 86.88 
4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา   10 8.94 89.38 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 30 22.38 89.50 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.50 90.00 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 4.63 92.50 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 4.38 87.50 

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักการวิธีงบประมาณ  5 4.38 87.50 
5.5 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

5 4.50 90.00 
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-ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

6 โครงการพัฒนาท่ีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35 31.38 89.64 
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 5 4.50 90.00 
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 

5 4.50 90.00 

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

5 4.44 88.75 

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 4.38 87.50 
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5 4.38 87.50 

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับดาน
โครงสร้างพื้นฐาน 

5 4.50 90.00 

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจดัการน้ า  

5 4.69 93.75 

รวมคะแนน 100 89.81 89.81 
 

2.2 ประเด็นพิจารณาในการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประเด็นพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  

รายละเอียดการให้คะแนนประเมินความสอดคล้องของโครงการ ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ประเมินสถานภาพการพัฒนาท่ี
ประชาชนต้องการให้ ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวเิคราะห์เชิง
เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง  

10 
(5) 
 
 
 
 
 

9.25 
(4.75) 

92.50 
(95.00) 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่
จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกดิขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ
วิเคราะหเ์ชิงเทคนิค Trend wanan Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand หรอือ่ืน ๆ มาเช่ือมต่อเป็นการ
วิเคราะหโ์ครงการเพื่อสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

(4.45) (90.00) 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวดัจ านวน
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้ จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ สามารถ
อธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามหน้าท่ีและอ านาจทีไ่ดก้ าหนดไว ้

10 
(5) 
 
 
 

9.19 
(4.63) 

91.88 
(92.50) 
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2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
(ต่อ)  

๒) การก าหนดและการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิง ปริมาณ 
(Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ไดม้ีการ วิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟสถิติ เป็นต้น 

(5) 
 

(4.56) (91.25) 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อ
วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการใน พ้ืนท่ี ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ
เป็นไป ตามหน้าที่และอ านาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข 
จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพฒันา ครุภัณฑ์ วัสดุ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ) ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนได ้และเป็นไปหลักการบรหิาร 
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

10 
(5) 

 

8.69 
(4.19) 

86.88 
(83.75) 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชิง คุณภาพ 
(Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวเิคราะห์ใน เชิงคุณภาพ การ
วัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบ
ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 
 

(4.50) (90.00) 

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
แผนงานการพัฒนา 

๑) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงานท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ
วิเคราะหเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการการวิเคราะห ์
Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หลักการบรูณาการ (Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยน าไป จัดท า
เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 
(5) 

8.94 
(4.44) 

89.38 
(88.75) 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท า โครงการ 
กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการ สาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะทีเ่ป็นรูปธรรม  

(5) (4.50) (90.00) 

5. โครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5.1 ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
 
 
๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการทีด่ าเนินการ จัดท า
บริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลตุาม
วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้  
๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลตุามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
ไว้ช่ือ โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น  
การเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไร หรือสิ่ง ที่จะท านัน้จะ
เกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

25 
 
 

(5) 

22.38 
 
 

(4.50) 

89.50 
 
 

(90.00) 
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5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับ
โครงการ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear 
objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะ 
เฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) (4.63) (92.50) 

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานลง รายละเอยีดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะ
ท าท่ีไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ก็ให้
ระบุว่า กลุม่เป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือ
กลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะ
น าไปสู่การ ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ 

(5) (4.38) (87.50) 

5.4 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ 
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณการ 
ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดท าบริการ 
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่างหลักของราคากลางตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสใน 
การก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การ 
ประมาณการราคาที่เกดิจากเปา้หมาย ผลผลิตของโครงการ) 
๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความ เหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) 
ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ 
พิสูจน์ได้วา่เป็นจริงในเวลานั้น  

(5) (4.38) (87.50) 

๕.5 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

การก าหนดช้ีวัดผลงาน (Key Performance laborator : K  
ที่สามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
ก าหนดความพึงพอใจกหนร้อยละการก าหนดอันตรผล ของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งทีไ่ด้รับการณ ์คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัดที่
แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกดิผลส าเร็จ อย่างไรหรือผลที่
คาดว่าจะไดร้ับอย่างไร ไม่ใช่การ ก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง 
แห่งหนึ่ง หน่ึงโครงการ/ ความกวา้ง/ความยาว ฯลฯ  

 (5) (4.50) (90.00) 
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6. โครงการพัฒนาท่ี
น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

6.1 โครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า 
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีในภาพรวม 

 

 
 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ 
วัสดุ งานต่าง ๆ ที่น าไปจดัท าบริการสาธารณะหรือกิจหรรม
สาธารณะจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัตติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว้  

35 
 
 
 

(5) 

31.38 
 
 
 

(4.50) 

89.94 
 
 
 

(90.00) 

6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม อาชีพ
ประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามข้อบัญญัต/ิเทศ บัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีต่ั้งไว้ 

(5) (4.50) (90.00) 

6.3 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรมครุภณัฑ์ วัสดุงาน 
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจดัการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมหรือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบญัญตัิ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว ้

(5) (4.54) (88.75) 

6.4 โครงการเพื่อ
การ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไป จัดท า
งบประมาณรายจ่าย 
เกี่ยวกับสุขภาวะ 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการด้าน
การสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบญัญตัิ/เทศ บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว ้

 (5) (4.38) (87.50) 

6.5 โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย 
เกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิ ปัญญาท้อถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้อถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีต่ั้งไว้  

(5) (4.38) (87.50) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

6. โครงการพัฒนาท่ี
น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (ต่อ) 

6.6 โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย 
เกี่ยวกับด้าน
โครงสร้าง พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม 
เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปตีามข้อบัญญัติ 
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีที่ตั้งไว ้

 
 
 
 

(5) 

 
 
 
 

(4.50) 

 
 
 
 

(90.00) 

6.7 โครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า 
งบประมาณรายจ่าย 
เกี่ยวกับด้านการ
บริหารจดัการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยปโีครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุงาน
ต่างง ๆ ท่ีด าเนินการด้านการบริหารจัดการงานน้ า เช่น 
ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งวน้ า ขุด ตดิตั้ง หรือบริหารจดัการน้ า
รวมถึงน้ าประปา ฯลฯ จ านวนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามข้อบัญญัติเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีต่ั้งไว้ 

(5) (4.69) (93.64) 

รวม ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 89.81 89.81 
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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
เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕65 รวม (5 ปี) 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

1.การพัฒนา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพยีง 

7 785,000 7 785,000 4 365,735 4 365,735 4 365,735 26 2,601,470 

2.การ
พัฒนาการค้า 
การลงทุน และ
การทอ่งเที่ยว 

19 18,620,000 32 37,520,000 59 70,418,764 94 69,478,526 60 42,771,080 264 320,308,370 

๓. การจัดการ
ศึกษาและการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์ 

72 27,796,120 59 24,827,680 70 25,399,200 78 29,579,620 72 27,796,120 335 131,799,600 

4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อยา่งสมดุล
ยั่งยืน   

9 5,349,500 14 11,463,000 19 12,981,000 19 12,785,300 16 12,027,300 78 2,656,338,800 

5.การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ตามหลกัธรร
มาภบิาล 

25 4,449,880 36 15,889,880 32 14,511,880 34 11,377,485 34 11,191,485 161 57,420,610 

รวม 132 57,000,500 148 90,485,560 184 123,676,579 229 123,586,666 186 94,151,720 864 3,168,468,850 
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3.1 ผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 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 2 150,000 1 30,000 - - 
แผนงานการเกษตร 2 215,735 1 20,000 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเท่ียว 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 9 1,395,000 8 1,080,000 8 731,170 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 49 40,115,080 8 7,502,000 8 6,637,000 
แผนงานการศึกษา 1 1,061,000 - - - - 
แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000 1 200,000 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 10,000 1 10,000  1 10,000  
แผนงานการศึกษา 21 13,657,060 13 12,981,380 12 10,717,760 
แผนงานสาธารณสุข 25 2,873,000 3 360,000 2 284,260 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 84,000 1 90,770 1 90,770 
แผนงานเคหะและชุมชน 1 400,000 1 360,000 1 359,734 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 17 2,090,700 5 142,000 - - 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 2 290,000 1 90,000 1 89,920 
แผนงานการเกษตร 1 87,360 1 90,770 1 90,770 
แผนงานงบกลาง 3 8,304,000 3 8,745,600 3 7,891,100 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 8 6,780,000 1 20,000 - - 
แผนงานเคหะและชุมชน 3 4,470,800 2 4,084,650 2 3,841,030 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 647,000 - - - - 
แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 15,154 
แผนงานการพาณิชย์  1 109,500 1 105,850 1 105,850 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 2,209,000 8 744,000 6 613,073 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17 3,001,605 8 576,605 2 516,016 
แผนงานการศึกษา 1 96,000 1 96,000 1 93,660 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 100,000 1 20,000 - - 
แผนงานการพาณิชย์ 2 5,784,880 1 728,480 1 705,960 

รวม 186 94,151,720  72 38,098,105 52 32,753,227 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายโครงการ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

จ านวนโครง 
ทีน่ าแผนไปสู ่
การปฏิบัต ิ

จ านวน
โครงการ

ด าเนินการจริง 

ร้อยละจ านวนโครงการ
ด าเนินการจริงกับจ านวน

โครงการทั้งหมดตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

แผนพัฒนาท้องถิน่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565                

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตร
และอตุสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 2 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน 
การลงทุนและการท่องเที่ยว 

60 17 16 26.67 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

72 29 22 30.56 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยนื   

16 5 4 25.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมภิบาล 

34 19 10 29.41 

รวม 186 72 52 27.96 
 

ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรากฎว่า โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวนทั้งสิ้น 
186 โครงการ เมื่อพิจารณาโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการ
ศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีโครงการมากที่สุด จ านวน 72 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเที่ยว  จ านวน 60 โครงการ 
รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมภิบาล จ านวน                      
34 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน จ านวน 16 โครงการ และมีจ านวนโครงการน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนา
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 4 โครงการ ตามล าดับ  

โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวนทั้งสิ้น 72 โครงการ เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ น าไปสู่การปฏิบัติมาก
ที่สุด จ านวน 29 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมภิบาล จ านวน 19 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเที่ยว จ านวน 17 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4               
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน จ านวน 5 โครงการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา             
ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าโครงการไปสู่การ
ปฏิบัติน้อยที่สุด จ านวน 2 โครงการ ตามล าดับ 

เมื่อวิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า โครงการ
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวนทั้งสิ้น 186 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติได้                  
72 โครงการ ด าเนินการได้จริงจ านวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.96 ของจ านวนโครงการทั้งหมด                     
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ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยส์ามารถด าเนินโครงการ
ได้มากที่สุดจ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.56 ของจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของจ านวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์                 การ
พัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเที่ยว  จ านวน 16 โครงการ                 
คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่งยืน จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และล าดับสุดท้ายคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ได้มีการน าโครงการไปปฏิบัติ  

3.3 ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณในการน า
แผนไปสู่การปฏิบัต ิ

งบประมาณ
โครงการ

ด าเนินการจริง 

ร้อยละงบประมาณ
ด าเนินการจริงกับ

งบประมาณทั้งหมด
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิน่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565                 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 
การพัฒนาเกษตรและอตุสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

365,735 50,000 0 - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 
การพัฒนาการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

42,771,080 8,782,000 7,368,170 17.23 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 
การจัดการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

27,796,120 22,870,520 19,534,314 70.28 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยั่งยืน   

12,027,300 4,230,500 3,922,034 32.61 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

11,191,485 2,165,085 1,928,709 17.23 

รวม 94,151,720 38,098,105 32,753,227 34.79 
 

ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ
ทั้งสิ้น 94,151,720 บาท เมื่อพิจารณางบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลปรากฏว่า ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มีงบประมษณมากที่สุดจ านวน 42,771,080 บาท
รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณมาก
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ที่สุด จ านวน 27,796,120 บาท รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 จ านวน 12,027,300 บาท 
รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 
11,191,485 บาท และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีงบประมาณน้อยที่สุด จ านวน 365,735 บาท 

การน าโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ มีงบประมาณทั้งสิ้น 38,098,105 บาท เมื่อพิจารณา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            
มีงบประมาณสูงที่สุด จ านวน 22,870,520 บาท รองลง ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว งบประมาณจ านวน 8,782,000 บาท รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4             
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน งบประมาณจ านวน 4,230,500 บาท รองลงมา
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล งบประมาณจ านวน 
2,165,085 บาท และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีงบประมาณน้อยที่สุด จ านวน 50,000 บาท  

เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการด้านการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการจริงจ านวนทั้งสิ้น 32,753,227 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.79                   
ของจ านวนงบประมาณทั้งหมดตามแผนฯ เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา            
ที่ 3 การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการใช้งบประมาณสูงสุด จ านวน 19,534,314 บาท                  
คิดเป็นร้อยละ 70.28 ของจ านวนงบประมาณตามแผนฯทั้งหมด รองลงได้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4              
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ใช้งบประมาณจ านวน 3,922,034 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 32.61 ของจ านวนงบประมาณตามแผนฯทั้งหมด รองลงได้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2                       
การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สามารถ ใช้งบประมาณ จ านวน 7 ,368 ,170 บาท                                 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ใช้งบประมาณจ านวน 
1,928,709 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.23 ของจ านวนงบประมาณตามแผนฯทั้งหมด และล าดับสุดท้าย ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้
มีการน าโครงการไปด าเนินการจึงไม่ได้ใช้งบประมาณ  

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาสเป็นการติดตามและ

ประเมินผลความสอดคล้องและวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กร
เทศบาลต าบลวานรนิวาสก าหนดไว้ได้   

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม              
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2562 และมีการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือจะแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที และได้น าแผนไป   
สู่การปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่า ย
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เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุนจกภาครัฐ และเงินนอกงบประมาณท้ังปวงที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต 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 และประสิทธิภาพด้านงบประมาณคือ การใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุด        
โดยปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของราคากลาง  

- 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. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ แผนงานการเกษตร ไม่ได้ด าเนินโครงการเนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 จึงไม่สามารถ
ส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบกับพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสเป็นเขตที่อยู่อาศัยมากกว่า
พ้ืนที่การเกษตร ท าให้การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมการเกษตรยังไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยปัญหาด้านบริบท
ของพ้ืนที ่
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน การลงทุนและการท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย  
- ด้านบริการชุมชนและสังคม ได้แก่ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                    

ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการสอดคล้องกับค่าเป้าหมายในการสนับสนุนและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามเป้าประสงค์ที่ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิต                  
ที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดคือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  

- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
และการสาธารณูปโภคสาธารณูปการพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตรในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ตาม       
เป้าประสงค์ที่ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดคือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย  
- ด้านบริหารงานทั่วไป ได้แก่ แผนงานบริหารทั่วไป โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ                         
ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตามเป้าประสงค์ที่ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วย
ความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดคือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับการช่วยเหลือ 

- ด้านบริการสังคมและชุมชน พบว่า มีการด าเนินงานทั้งสิ้น 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน
การศึกษา มีการด าเนินงานจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ การจัดระบบการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและดึคุณภาพตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธฺการก าหนด สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย การศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามมาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ตามเป้าประสงค์ที่ว่า 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ 
สถานศึกษามีความพร้อมทางบุคลากร นักเรียน ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เด็กนักเรียน
ในโรงเรียน ผู้มีความเสี่ยงหรือแนวโน้มยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และประชาชนทั่วไป  แผนงานสาธารณสุข                   
ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน                   
และกลยุทธ์การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ                      
ตามค่าเป้าหมายที่ว่า ส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่ และเป็นไปตามเป้าประสงค์
ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่
ก าหนด คือ คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และระหว่างชุมชนกับเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย
ที่ว่า 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  แผนงาน
เคหะและชุมชน สามารถด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
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การศึกษา เนื่องด้วยเป็นการจัดบริการสาธารณะที่รองรับการจัดการศึกษาให้มี คุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรรม และ
นันทนาการ สามารถด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับค่าเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทานการอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดว่า 
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตามตัวชี้วัดทีก่ าหนดว่า ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความ
เข้มแข็ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  

- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ แผนงานการเกษตร สามารถด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า การค้า การ
ลงทุน ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดว่า การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนา ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ ประชาชนรู้จักหลักการท าการเกษตรตามหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง  

- 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 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประกอบด้วย 
- ด้านบริการชุมชนและสังคม ได้แก่ แผนงานเคหะและชุมชน ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์

ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจในที่ดิน
สาธารณประโยชน์  ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างชุมชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
ต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชนในการขับเคลื่อน
การด าเนินโครงการ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการที่ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร  เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขัน และคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 

- ด้านเศรษฐกิจ มีจ านวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการเกษตร ได้ด าเนินการจนเกิด
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าเป้าหมายที่ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้ เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ 
ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  และ
คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม และแผนงานการพาณิชย์ ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับค่า
เป้าหมายที่ว่า การรักษาความสะอาด เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
ได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาค
และเป็นธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
- ด้านบริหารงานทั่วไป ได้แก่ แผนงานบริหารทั่วไปได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตาม

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

- ด้านบริการสังคมและชุมชน จ านวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนการงานรักษาความสงบภายใน 
ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ 
ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้ทันท่วงที และประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า กลุ่มอาสาสมัครต่าง  ๆ มีความรู้ความสามารถพร้อมในการ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ
สุข และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการสัญจร แฃะแผนงาน
การศึกษา ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาสาสมัครต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้ทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับค่า
เป้าหมายที่ว่า ประชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดในระดับมากที่สุด เมื่อมาขอรับบริการ และเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ 
พัฒนาการบริหารขององค์กรและระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ 

- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ แผนงานพาณิชย์ ได้ด าเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเ หลือ
ประชาชนในชุมชนได้ทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดเมื่อมารับขอบริการ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5       หน้า  113 I 
 

6. การวิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม  

ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.90 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

4.15 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.19 พึงพอใจมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

4.23 พึงพอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 4.33 พึงพอใจมาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวม 4.16 พึงพอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า  ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คะแนนประเมินเท่ากับ 4.33 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน คะแนนประเมินเท่ากับ 4.23 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คะแนนประเมินเท่ากับ 4.19 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว คะแนน
ประเมินเท่ากับ 4.15 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และล าดับสุดท้ายได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คะแนนประเมินเท่ากับ 3.90 ผล
การประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
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7. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลในภาพรวม      
7.1 เชิงปริมาณ (Quantity)   

ผลการด าเนินงานพบว่า โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงจ านวน 53 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 37.32 ของจ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในด้านงบประมาณที่
ใช้ด าเนินการจริงจ านวน 32,753,227  บาท คิดเป็นร้อยละ 34.79 ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานร
นิวาสในภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน 4.16 
คะแนน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

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
ประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

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.2565 ผลการประเมินพบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ผลกระทบในเชิงลบ ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ นั้น อาจจะท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 
แต่เป็นปัญหาระยะสัน เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้จัดเจ้าหน้าไปอ านวยความสะดวกจราจรด้วยเพ่ือ ไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ  
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 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.2565 โดยเป็นประชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสและเป็นผู้ที่
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1) ต้องการให้แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงและให้เกิดความยั่งยืน  
2) ต้องการให้แก้ไขปัญหายาเสพติดและฟ้ืนฟูกลุ่มผู้ติดยาเสพติดให้ใช้ชีวิตที่ไม่เป็นภัยต่อสังคม  
3) การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ Facebook อีกหนึ่งช่องทางอย่างสม่ าเสมอ  
4) ควรมีตลาดเพ่ือรองรับสินค้า 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                

เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล 
 
 
 

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) การแจกแบบสอบถามยังไมค่รอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 

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 าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้   

4) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 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.๒๕๖5 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของ                      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่5 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ----------------------------- 

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 พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 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 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 785,000 7 785,000 4 365,735 4 365,735 7 271,115,735 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม 
ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

23 22,120,000 36 57,020,000 63 89,918,764 98 88,978,526 67 62,271,080 

การจัดการ
ศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

56 41,126,980 60 42,157,680 71 42,729,200 79 46,909,620 73 45,126,120 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล
ยั่งยืน 

8 7,082,200 14 11,463,000 19 12,981,000 20 1,312,785,300 17 1,312,027,300 

การบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล 

25 4,449,880 36 15,889,880 32 14,511,880 34 11,377,485 34 11,191,485 

รวม 119 75,564,060 153 127,315,560 189 160,506,579 235 1,460,416,666 198 1,701,731,720 
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จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 4,178,207 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 20,000.00 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว - - 
การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 9 2,052,532.00 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 2 1,294,970.00 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 9 810,705.00 

รวม 21 4,178,207.00 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลวานรนิวาส  มีดังนี ้
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
ท าเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

20,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- เพื่อรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

- อบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม ่

2.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้าน
การจราจร 

20,000 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในด้าน
ระเบียบวินยัและ
กฎจราจร 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการจราจรแก่
เยาวชนและประชาชน 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

3.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการป้องกัน
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนด้านสา
ธารณภัย/
อุบัติภัย/อัคคีภัย 

10,000 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ลดการสญูเสีย
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ที่จะเกิดขึ้นแก่
ประชาชนใน
ชุมชน ให้ความ
ช่วยเหลือกรณีเกิด
สาธารณภัย  

ช่วยเหลือประชาชน 
เขตเทศบาล 

4.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกซ้อม
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

10,000 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชน
และประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
สาธารณภัย  

ฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับภัย
สาธารณะแก่เยาวชน
และประชาชน จ านวน 
100 คน/ปี 
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5.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอวานรนิวาส 

13,000 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เป็นศูนย์กลางใน
การรวบรวม
ข้อมูลสาธารณภัย  

อปท.ทุกแห่งในอ าเภอ
วานรนิวาส ใช้สถานท่ี
ศูนย์ฯ ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

6.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

2,000 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

สร้างเสริม
ศักยภาพ
อาสาสมัครใน
พื้นที่ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
เหลือเจา้พนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย  

จิตอาสาภัยพิบัติของ
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส จ านวน 50 คน  

7.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาด
อาคารสถานท่ี
ราชการ  

288,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

จ้างเหมา
บุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ท าความสะอาด
อาคารสถานท่ี
ราชการต าแหน่ง
พนักงานท าความ
สะอาดอาคาร
สถานท่ี จ านวน 2 
คน  

จ้างเหมาพนักงานท า
ความสะอาดอาคาร
และดูแลความ
เรียบร้อยของอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส
จ านวน 2 คน  

8.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมา
บริการ
บุคคลภายนอก 
เพื่อดูแลงาน
ประชาสมัพันธ์ 

96,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

จ้างเหมาบุคคล 
ภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีดูแล
งาน
ประชาสมัพันธ์ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์ 
จ านวน 1 คน 
เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

เจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส จ านวน 1 คน  
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้าง
เหมาบริการเช่า
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

275,705.00 ส านักปลดั อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเช่า
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
ติดตั้งภายในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส เพื่อ
การป้องกัน
อาชญากรรม การ
จารกรรมและ
ปัญหายาเสพติด 
สนับสนุนงานด้าน
จราจรและ
อุบัติเหตุจาก
การจราจร และ
ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) 25 ตัว  

10.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
บุคคลภายนอก 
ต าแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลกอง
การศึกษา 

96,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จ้างเหมา
บุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
บันทึกข้อมูล งาน
ธุรการ และงานอื่น 
ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย ให้การ
ด าเนินงานของ
กองการศึกษา
เป็นไปด้วยความ
คล่องตัว และเป็น
ปัจจุบัน จ านวน 1 
คน  

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 1 คน  
 

11.  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุยั่งยืน 

โครงการรณรงค์
วันสิ่งแวดล้อม
โลก "ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รัก
สิ่งแวดล้อม" 

- ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม โดย
การลดใช้
พลังงานน้ ามัน 
ไฟฟ้า น้ าประปา 
และมีกิจกรรม
การปลูกต้นไม ้ 

ร่วมกิจกรรมรณรงค์
ทั้ง 14 ชุมชน 

12. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุยั่งยืน 

โครงการจ้าง
เหมาแรงงาน
บ ารุงรักษา, ปลูก
พันธุ์ไม,้ ตกแต่ง
ต้นไม้
สวนสาธารณะ ที่
สาธารณะอื่นๆ 

1,294,970.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อจ้างเหมา
แรงงาน
บ ารุงรักษา,ปลูก
พันธุ์ไม้ ตกแต่ง
ต้นไม้
สวนสาธารณะ
และที่สาธารณะ
อื่นๆ 

จ่ายค่าตอบแทน 
พนักงานจ้างเหมา
บริการ(คนสวน) 20 
คน/ป ี
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13.  การจัดการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 

โครงการจ้างเหมา
รายเดือนครูอัตรา
จ้างระดับ
ประถมศึกษา 

480,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ้างเหมาราย
เดือนครูอัตราจ้าง
สอนระดับ
ประถมศึกษา 
เพื่อให้
สถานศึกษามี
ความพร้อมใน
การจัดการเรยีน
การสอนในระดับ
ประถมศึกษาและ
มีประสิทธิภาพ  

จ้างเหมารายเดือน ครู
อัตราจ้าง จ านวน ดังนี ้
- ปี พ.ศ.2563 
จ านวน 1 อัตรา - ปี 
พ.ศ.2564 จ านวน 3 
อัตรา - ปี พ.ศ.2565 
จ านวน 5 อัตรา 

14.  การจัดการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 

โครงการ อาหาร
กลางวัน ส าหรับ
เด็ก (ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาส) 

672,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนใน 
ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส ทุกคนไดร้ับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

นักเรียนทุกคนใน ร.ร.อ
นุบาลเทศบาลวานร
นิวาส 

15.  การจัดการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็ก (ศพด.ทต.
วานรนิวาส) 

308,700.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ให้นักเรียนใน
ศพด.ทต.วานร
นิวาส ไดร้ับ
สารอาหาร
ครบถ้วน  

นักเรียนทุกคนใน 
ศพด.ทต.วานรนิวาส 

16.  การจัดการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 

โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้า (สัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัย) 

24,292.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขต
เทศบาล 

ด าเนินกิจกรรมป้องกัน
และควบคมุโรค ตาม
แนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข ทั้ง 14 
ชุมชน 

17.  การจัดการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 

โครงการจ้างเหมา
บริการคนสวน  

90,770.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อดูแลสวนของ
ศูนย์การเรียน 
ทต.วานรนิวาส  

คนสวน จ านวน 1 คน 

18.  การจัดการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 

โครงการจ้างเหมา
บริการ
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาด 

90,770.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาด
อาคาร 
ศพอส.ทต.วานร
นิวาส ,โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

ศพอส.ทต.วานรนิวาส
และโรงเรียนผู้สูงอายมุี
ผู้ดูแลความสะอาด
เรียบร้อย 
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19.  การจัดการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาส  

336,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส
มีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 
(อัตรา 20 บาท/
คน/100 วัน/ภาค
เรียน)  

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

20.  การจัดการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 

โครงการป้องกัน
และระงับ
โรคตดิต่อ เช่น 
การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-
19) และการ
ป้องกันและระงับ
โรคตดิต่ออ่ืน ๆ 
และโรคตดิต่อ
อุบัติใหม่ ฯลฯ 

50,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

1.กิจกรรมป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ
ไม่ให้มีการแพร่
ระบาด หรือควบคุม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เช่น การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน, การ
สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
2.ให้การช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนเป็น
ส่วนรวมจาก
โรคติดต่อ  
3.ประชาชนทุกคน
ในเขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

1. กิจกรรมป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อไม่ให้มี
การแพร่ระบาด หรือ
ควบคุมตามเกณฑ์ที่
ก าหนด เช่น การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน, การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
2. ให้การช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็น
ส่วนรวมจากโรคติดต่อ 
3. ประชาชนทุกคนใน
เขตเทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

21.  การจัดการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 

โครงการบรูณา
การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานบ าบัด
และฟื้นฟูผู้ใช้ยา
เสพติดโดยใช้
ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
(TO BE 
NUMBER ONE) 

0.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

1.คัดเลือกหมู่บ้าน
น าร่องในการ
ด าเนินการและมีการ
ขับเคลื่อนงาน  
2. เพื่อให้มีการ
ด าเนินการบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด
โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์
เป็นศูนย์กลาง  
3. เพื่อลดผลกระทบ
ของผู้ป่วยยาเสพติด
ที่มีอาการทางจิต  
4. เพื่อด าเนินการ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดย
ใช้กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE  

1.หมู่บ้านน าร่องในการ
ด าเนินการและมีการ
ขับเคลื่อนงาน จ านวน 1 
หมู่บ้าน  
2.จัดต้ังชมรม TO BE 
NUMBER ONE  
3. เด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐  
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 

โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จ านวนเงิน 4 ,066,207 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 13 โครงการ จ านวนเงิน 3,163,371 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

- - - - 

การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 7 1,248,620.00 7 1,248,620.00 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่งยืน 

1 1,237,140.00 1 1,237,140.00 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 5 677,611.00 5 677,611.00 
รวม 13 3,163,371.00 13 3,163,371.00 

  
  รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอวานรนิวาส 

13,000 9,000 9,000 4,000 

2.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท าความสะอาด
อาคารสถานท่ีราชการ 

288,000 280,170 280,170 7,830 

3.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อดูแลงาน
ประชาสมัพันธ์ 

96,000 92,230 92,230 3,770 

4.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการเช่า
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

275,705 202,551 202,551 73,154 

5.  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ต าแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลกอง
การศึกษา 

96,000 93,660 93,660 2,340 

6.  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดลุยั่งยืน 

โครงการจ้างเหมาแรงงาน
บ ารุงรักษา ปลูกพันธ์ุไม ้ตกแต่ง
ต้นไมส้วนสาธารณะ ที่สาธารณะ
อื่นๆ 

1,294,970 1,237,140 1,237,140 57,830 

7.  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 

โครงการจ้างเหมารายเดือนครู
อัตราจ้างระดับประถมศึกษา 

480,000.00 171,320 171,320 308,680 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

8.  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 

โครงการ อาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็ก (ร.ร.อบ.ท.วานรนิวาส) 

672,000 512,400 512,400 159,600 

9.  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
เด็ก (ศพด.ทต.วานรนิวาส) 

308,700 214,200 214,200 94,500 

10.  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย) 

24,292 24,260 24,260 32 

11.  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 

โครงการจ้างเหมาบริการคนสวน 90,770 90,770 90,770 0.00 

12.  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท าความสะอาด 

90,770 90,770 90,770 0.00 

13.  การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส 

336,000 144,900 144,900 191,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5            หน้า 128 I                                                                                                          

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 271,115,735 1 20,000 - - - - 

2.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว 

67 62,271,080 - - - - - - 

3.การจัดการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 

73 45,126,120 9 2,052,532 7 1,248,620 7 1,248,620 

4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุยั่งยืน 

17 1,312,027,30
0 

2 1,294,970 1 1,237,140 1 1,237,140 

5.การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

34 11,191,485 9 810,705 5 677,611 5 677,611 

รวม 198 1,701,731,720 21 4,178,207 13 3,163,371 13 3,163,371 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่                   

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

 
 
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) นายธนพงศ์   มูลมาตย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                 ผู้ช่วยเลขานุการ        
 (18) นางสาวจารุวรรณ์  กองแสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5
เบิกจ่าย 0 0 7 1 5
ลงนามในสัญญา 0 0 7 1 5
งบประมาณอนุมัติ 1 0 9 2 9
ตามแผน 7 67 73 17 34
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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) นายธนพงศ์   มูลมาตย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล           กรรมการ 
(9) นายชัยยงค์   พัฒนเพ็ญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 

   (1) นายสุรสิทธิ์  ภูลวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(1) นายปรีดา    สุวรรณพรม ปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส       ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวไพจิตร  มีพรหม  รองปลัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส                   กรรมการ 
(3) นางทองหล่อ ปารีพันธ์  ผู้อ านวยการกองคลัง                            กรรมการ 
(4) นายวัชราวุฒิ  สมแก้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา         กรรมการ 
(5) นางสาวยุพิน  พันธ์ชมพู  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       กรรมการ 
(6) ด.ต.วิชัย  บุญเย็น  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น          กรรมการ  
(7) นายดนัย  งามวิทยานนท์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น          กรรมการ 
(8) นายสายัณ  ชาชุมวงศ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น          กรรมการ 
(9) นายธนพงศ์   มูลมาตย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล              กรรมการ/เลขานุการ       
(10) 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

 

ง 

งการ 

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ 

 

ง 

งการ 



 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานบุญบ้ังไฟ 

ง 

งการ 

โครงการจัดงานประเพณีบุญกองข้าว 

งการ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

โครงการวันขึ้นปีใหม่ 



 

  

บุญกฐินในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

บุญตูบวัดไตรภูมิ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีไหว้ศาลเจ้าปู่หลักเมือง - ศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียง 

ร่วมเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมืองวานรนิวาสและพิธีบวงสรวงพญาวานร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง 

โครงการจัดท าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  



โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การต้อนรับรับคณะศึกษาดู คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ 



 

วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
วันที่ 3 มิถุนายน 2565   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานรัฐพิธี    



วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องวันต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาลอกคลองสร้างเม็ก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาลอกคลองทางควาย วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา    



กิจกรรมจิตอาสาทาสี ตีเส้น การจราจร ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
วันที่ 20 เมษายน  2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดบริเวณรอบสนามกีฬากลางเทศบาลต าบลวานิรวาส 
วันที่ 21 เมษายน  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมจิตอาสาลอกคลองทางควาย วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ณ โรงคัดแยกขยะเทศบาลต าบลวานรนิวาส วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมจิตอาสาลอกคลองซอยข้างท่ีท าการไปรษณีย์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร  ณ พระวชิรเกล้า  เจ้าอยู่หั  ว วั  นที่ 2  8 กรกฎา  คม 25  5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมวันไหว้ครู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ ารุงเมือง 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชกิจรังสรรค์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กบ้านวานรนิวาส (ชุมชนสนามบิน)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดระเบียบความเรียบร้อยและการจราจรบนถนน  

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV  

การป้องกันและระงับเหตุบอัคคีภัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลต าบลวานรนิวาส   

การซ่อมแซมท่อระบายในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส   

การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานซ่อมบ ารุงต่าง ๆ  

งานสวนสาธารณะ  



 

งานบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ไฟฟ้า ส าหรับจัดงานพิธีต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการตัดต้นไม้ในเขตเทศบาล 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการอ่ืน ๆ  



งานบริการเจ้าหน้าที่เชิญผ้าบังสุกุลในงานฌาปนกิจศพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   



 

 

 

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในภาพรวม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน  

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

 2. อายุ   1.  ต่ ากว่า 11 ปี   2.  11 – 20 ปี 
    3.  21 – 30 ปี  4.  31 – 40 ปี  
    5.  41 – 50 ปี  6.  51 – 60 ปี  
    7.  61 – 70 ปี  8.  ตั้งแต่ 71 ปีข้ึนไป 
      

 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 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
17. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน 
และการติดตามการด าเนินงานของเทศบาล  

     

18. การให้มีจัดช่องทางส าหรับการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนที่
เหมาะสมและสะดวก 

     

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

     

23. การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ
ต้องการ  

     

 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  

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

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

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

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

 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสขอขอบพระคณุทุกท่านที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้  



 

 

 

 

 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
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ค ำสั่งเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส  
  ที่  559 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส  
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4  

----------------------------- 
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 297/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 
แต่งตั้ง นายมนพ สุริยะเดช ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นกรรมการ นั้น  

เนื่องด้วย นายมนพ สุริยะเดช  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ได้โอนไปด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารในต าแหน่งรองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น) เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ท าให้พนักงานเทศบาลรายดังกล่าว
ซึ่งเป็นกรรมการในสัดส่วนหัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคนนั้นพ้นสภาพจากการเป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 9 และ ข้อ 11 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 1237 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเปลี่ยนแปลงกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส โดยแต่งตั้ งให้  นางทองหล่อ ปารีพันธ์  ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการแทน                             
(8) นายมนพ สุริยะเดช  ผู้อ านวยการกองช่าง โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ                 
ผู้ซึ่งตนแทน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประกอบด้วย  

(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) นางทองหล่อ ปารีพันธ์ ผู้อ านวยการกองคลัง                 กรรมการ 

  (9) นายธนพงศ์  มูลมาตย์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล       กรรมการ 
(10) นายชัยยงค์   พัฒนเพ็ญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
(11) นายสุรสิทธิ์  ภูลวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้มีอ านาจ
หน้าที่ตามความนัยค าสั่งเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 521/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
ประกอบกับค าสั่งเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 297/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดังนี้ 

/(1) ให้คณะ... 
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(1) ให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  

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

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล                   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีก โดยให้กรรมการ                    
ที่ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งเดิมที่ว่างให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนตาม
ค าสั่งเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ 521/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ประกอบกับค าสั่ง
เทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 297/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565  

ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565   
 
 

    (นายก าจัด  ทิพย์สุริย์) 
  นายกเททศมนตรีต าบลวานรนิวาส 

       



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ----------------------------- 

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิ วาส                          
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                           
พร้อมทั้งเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้นายกเทศมนตรี
ต าบลวานรนิวาสทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น  

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561                     
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จึงประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565                     
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยเปิดเผย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความสามารถในการตรวจสอบได้ และเกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที ่ 28  ธันวาคม พ.ศ.2565 

 

  
(นายก าจัด   ทิพย์สุริย์) 

                             นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส   
 



งานวิ เคราะห์นโยบายและแผน  ฝ� ายอํานวยการงานวิ เคราะห์นโยบายและแผน  ฝ� ายอํานวยการ   
สาํนักปลัดเทศบาลสาํนักปลัดเทศบาล     เทศบาลตําบลวานรนิวาสเทศบาลตําบลวานรนิวาส   

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลวานรนิวาส  ประจาํป�งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๕


