
  

 

รายงานการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหของคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลกุดไหร่วมกับคณะผู้บริหาร     ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖3   

ในรอบเดือนธันวาคม 
วัน พฤหัสบดี ที่  ๑7  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา ๐8.๓๐ น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดไห 
........................................ 

 
ผู้มาประชุม 
      ล าดับที่   ชื่อ – สกุล         ต าแหน่ง 

๑.    นายเสงี่ยม             ท้าวพิมพ์       ประธานกรรมการ  
๒.  นายราเชนทร์         เติมทานาม       กรรมการ 
๓.  นายสุพล               เผ่ามงคล  กรรมการ 

 ๔.  นายสมรัก       ข่วงทิพย์  กรรมการ 
๕.   นายนวณมณี      ลามค า            กรรมการ 

 ๖.  นายกาวี                 ไกยะสา  กรรมการ 
๗.  นายสอง                 ตุพิลา       กรรมการ  
๘.   นายทองสา              ศิหิรัญ        กรรมการ 
๙.  นายอุดมศักดิ์        ศรีด้วง  กรรมการ 
๑๐.  นายเสงี่ยม        ถึงนามล ี  กรรมการ 
๑๑.  พ.จ.อ.ส ารอง        วงศ์ละคร            กรรมการ 
๑๒.  นายต่อศักดิ์        ถานะลุน  กรรมการ 
๑๓.  นายสายทอง             กุลพิมพ์โพธิ์ กรรมการ 
14.  นางสวิงทอง         กุดวงศ์แก้ว          กรรมการ 
15.  นางวิเชียร         เหลางาม             กรรมการ 
16.  นายบุญธรรม          ข่วงทิพย์             กรรมการ      
17.  นายธีระศักดิ์             ศรีนัครินทร์          กรรมการและเลขานุการ 
๑8.  นางสาวพรลภัส          ทิพย์ค ามี  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  
  

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอุดร  ตุพิลา  ต าแหน่ง เลขานุการนายกฯ 
2. นายประทัก  ข่วงทิพย์ ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกฯ 
3. นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
4. นางนริสสรา  นาคะอินทร์ ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง 
5. นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที ต าแหน่ง หัวหนาฝ่ายอ านวยการ 
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เริ่มประชุม เวลา ๐8.๓๐ น. 
            เมื่อสมาชิกมาเกินกึ่งหนึ่งแล้วถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์ ประธาน  
                               คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหได้กล่าวเปิดการ 
                               ประชุม และด าเนินการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี) 
นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์    ๑. สวัสดีท่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห   
                                   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายเสง่ียม  ทาวพิมพ์                        
                                   ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหเนื่องในวันนี้เป็นการประชุมเพ่ือรายงาน 
                                   ความคืบหน้าของการปฏิบตัิงานของเทศบาลต าบลกุดไหทุกแผนงานว่าบรรลตุามวตัถุประสงค์  
                                    มากนอ้ยเพียงใด  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ก็สวัสดีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                                    แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห  และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกคนนะผมมีเรื่องจะแจ้งอยู่  2  เรื่อง        
                                   ๑.  การประชุมเพื่อจัดงานไทกะเลิง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4  จะจัดขึ้นในวันท่ี  ๗ – 11  มกราคม    
                                   พ.ศ.๒๕๖4   นี้  และจะมีการเชิญประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลกุดไหร่วมกบัผู้น าชุมชน 
                                   เพื่อปรึกษาหารือและมอบหมายงานของแต่ละหมู่บา้น   ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานไทกะเลิง  ถึงแม้ว่า  
                                   จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ก็ตามแต่มันยังมาไม่ถึงจังหวัดสกลนครเรา  จึงยังคงมีนโยบาย 
                                   ให้จัดงานต่อไปได ้
                              ๒. การตั้งด่วนตรวจให้บริการด้านความปลอดภัย  ของเทศบาลต าบลกุดไหเรามี 4 จุด                
                              จุดแรก ทางเข้าบ้านกุดไห  ตรงไหใหญ่  จุดที่ 2 ทางเข้าบ้านงิ้ว  จุดที่ 3  ทางเข้าบ้าน    
                              ค้อใหญ่  และจุดที่ 4 ทางเข้าบ้านกลาง  จะตั้งด่านวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – วันที่ 5  
                              มกราคม  2564  โดยมี อปพร.และอสม.ที่ร่วมอยู่เวร 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์     - มีท่านใดสงสัยหรือไม่ 
   ( ประธาน ฯ ) 
มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รอบเดือนธันวาคม 
ประธานคณะกรรมการ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
                               ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 21 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61  
                                ข้อ 13 (5) ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
                                ท้องถิ่นต่อสภาเทศบาลและรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    ซึ่งผลการ  
                                ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ปรากฏดังนี้ 
 
 

 
 



  

 

- 3 - 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับท่ี 1/2563 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
 
 

 
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 
ค าน า 

 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลต าบลกุดไห ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61 เพื่อเสนอผู้บริหารของเทศบาลต าบลกุดไห  ใช้เป็น
ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลต าบลกุดไห ว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลกุดไห สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลกุดไห หวังว่า รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดไห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลกุดไห  และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
 

งานนโยบายและแผน 
เทศบาลต าบลกุดไห 
2  ธันวาคม  2563 
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สารบัญ 

 
เร่ือง                                                                                   หน้า 
  
ส่วนที่ ๑ 
- บทน า                        ๑    
- ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ              ๑ 
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ                           ๑ - ๒ 
- จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ              ๒ 
- วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ                 ๒ 
 
ส่วนที่ ๒ 
- พันธกิจ            ๓ 
- จุดมุ่งหมายการพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดไห                            ๓ 
       
ส่วนที่ ๓ 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาฯ (๒๕๖1 – ๒๕65)          ๔ - ๒๑ 
  ในรอบเดือนธันวาคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส่วนที่ ๔ 
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ        ๒๒ 
  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของคณะกรรมการติดตาม  
  และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่ เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่
และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว   ย่อมส่งผลให้เกิดความ 
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น 

 
การประเมินผล (Evaluation)  คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ 

(On-going Evaluation) หรือ ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation)  ซึ่งการ
ประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้
ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไห  ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทาง ดังนี้ 

๑.  จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลกุดไห สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า 
กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่

๒.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
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จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๑. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๓. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดไห และแก้ไขได้ตรงกับ

ปัญหาที่เกิดข้ึน 
๔. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

  
วิธีการติดตามและประเมินผล  
             การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดไห  ประกอบด้วย 
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  
             การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่า
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยน
วิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้   เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน 
ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดไห  ซึ่งประกอบไปด้วย  การติดตาม 
การด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
การตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินผล   ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ 
เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ  เทศบาลต าบลกุดไหในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อการ
ด าเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  
 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
            คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
โครงการ   โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  โดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการของเทศบาลต าบลกุดไหเป็นรายไตรมาส แล้วรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละ  ๑  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ส่วนที่ ๒ 

พันธกิจ และจดุมุ่งหมายการพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  5  ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 ) 

เทศบาลต าบลกุดไห 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ าด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใส 
  เป็นธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

2.  พันธกิจ  (Mission) 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ  
  3.  ส่งเสริมสวสัดิการชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
  4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
  5.  ส่งเสริม  พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
  6.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
  7.  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา  และนันทนาการ 
  8.  พัฒนาและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9.  พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน  และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
  10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

      3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1.  การคมนาคมสัญจรมีความปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
  3.  ประชาชนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และสาธารณสุขมูลฐานอื่นๆ 

     ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
  4.  การให้บริการด้านสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง 
  5.  ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค-บริโภคท่ีสะอาดเพียงพอและมีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอ 
         ส าหรับท าการเกษตร      
                     6.  ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้และ 

     สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
  7.  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
  8.  เทศบาล มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงาน 

     สอดคล้องตามอ านาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
9.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ชุมชนมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
11. เด็กเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      มากยิ่งขึ้น 
12. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสาน และบ ารุงรักษา 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

แบบที่ ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น   พิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

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

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
     ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

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

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 9 โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการก่อสร้างห้องพักเวรและห้องเก็บพัสดุงาน

ปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 
500,000 498,000 2,000 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมบ่อพัก
ถนนโพธิไทร  บ้านกุดไห  หมู่ที่ 1 

393,000 390,000 3,000 

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้าน
กุดไห หมู่ที่ 6 

178,000 177,000 1,000 

4 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะผิวจราจรลูกรังเป็น
ผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนพุทธธรรม ซอย 1 บ้านค้อน้อย  หมู่ที่ 5 

498,000 478,000 20,000 

5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าห้วยกระเฉอบ้านค้อ
ใหญ่  หมู่ที่ 4  

490,000 488,000 2,000 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมบ่อพัก
ถนนประชาสามัคคีบ้านกลาง  หมู่ที่ 8 

367,000 364,000 3,000 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 389,000 389,196.09 3.91 
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูจากบ้านนาง

บุญ ริก าแง - สี่แยกบ้านนายวิชัย ศิหิรัญ หมู่ที่ 4 
496,000 493,000 3,000 

  
9 โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาล

ต าบลกุดไห 
2,000,000 1,387,000   
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ไม่มีโครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    3.1โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 53 โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการสนบัสนนุสง่เสริมวันผูพ้ิการสากล 20,000 17,880 2,120 
2 โครงการถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

แนวทางปฏิบัต ิ
20,000 19,550 450 

3 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาศักยภาพสตรี 20,000 13,690 6,310 
4 เงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและ

ผู้ด้อยโอกาส 
120,000 26,300 93,700 

5 โครงการจัดงานวันเด็ก 20,000 14,716 5,284 
6 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กีฬา

พ้ืนฐานและกีฬาอ่ืนๆ 
70,000 69,691 309 

7 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับก่อนวัยเรียน 
 

10,000 9,888 112 

8 
 

โครงการแข่งขันฟุตซอล “รวมพลังสร้างสุขภาพที่
ดี” 

20,000 19,939 61 

9 โครงการธรรมสัญจร 
 

10,000 9,990 10 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน) 

828,100 630,320 197,780 

11 อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน 
 

2,908,000 2,212,600 695,400 

12 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,716,920 1,506,268.54 210,651.46 
13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.1 ค่า
หนังสือ 1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  1.3 ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

135,600 128,820 6,780 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย งบประมาณ
คงเหลือ 

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

287,300 284,800 2,500 

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

20,000 20,000 - 
 

16 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

50,000 50,000 - 
 

17 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 1 10,000 10,000 - 
18 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 1 5,000 5,000 - 
19 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 1  5,000 5,000 - 
20 โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2 6,000 6,000 - 
21 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

2 
8,000 8,000 - 

 
22 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แม่และเด็ก  หมู่ที่ 2 
6,000 6,000 - 

23 โครงการควบคุมหนอนพยาธิ  หมู่ที่ 3 5,000 5,000 - 
24 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 3 5,000 5,000 - 
25 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 10,000 10,000 - 
26 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 4 5,000 5,000 - 
27 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 4 5,000 5,000 - 
28 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

4 
10,000 10,000 - 

29 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 5 5,000 5,000 - 
30 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 5 5,000 5,000 - 
31 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

5 
10,000 10,000 - 

32 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ 6 7,000 7,000 - 
33 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

6 
6,000 6,000 - 

34 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 6 7,000 7,000 - 
35 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ 7 

 
7,000 7,000 - 

36 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก หมู่ที่ 7 

7,000 7,000 - 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย งบประมาณ
คงเหลือ 

37 โครงการส่งเสริมโภชนาการส าหรับแม่และเด็ก  
หมู่ที่ 7 

6,000 6,000 - 

38 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ 8 7,000 7,000 - 
39 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก หมู่ที่ 8 
7,000 7,000 - 

40 โครงการส่งเสริมโภชนาการส าหรับแม่และเด็ก  
หมู่ที่ 8 

6,000 6,000 - 

41 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในวัดและ
ชุมชน  หมู่ที่ 9 

5,000 5,000 - 

42 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 9 5,000 5,000 - 
43 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

9 
10,000 10,000 - 

44 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในวัดและ
ชุมชน  หมู่ที่ 10 

5,000 5,000 - 

45 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 10 5,000 5,000 - 
46 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

10 
10,000 10,000 - 

47 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน  หมู่ที่ 11 

5,000 5,000 -- 

48 โครงการส่งเสริมโภชนาการส าหรับแม่และเด็ก  
หมู่ที่ 11 

5,000 
 

5,000 - 

49 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 11 5,000 5,000 - 
50 โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 

11 
5,000 5,000 - 

51 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,279,500 12,279,500 - 
52 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 4,936,800 4,936,800 - 
53 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 42,000 - 
 
   3.2โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนนิการจ านวน 3 โครงการ  ดงันี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 โครงการวันผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของครอบครัว 30,000 
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรี 20,000 
3 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 10,000 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    4.1โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 9  โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
5,000 2,740 2,260 

2 โครงการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

20,000 6,990 13,010 

3 โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

35,000 21,000 14,000 

4 โครงการเทศบาลกุดไหสัญจร 20,000 1,920 18,080 
5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
110,000 30,000 80,000 

6 โครงการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันส าคัญต่างๆ 

35,000 19,478 15,522 

7 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและเตรียมป้องกันไฟป่า 15,000 5,660 9,340 
8 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(ห้องกองการศึกษา) 
190,000 188,000 2,000 

9 โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใหญ่ 

78,750 78,000 750 

 
   4.2โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนนิการจ านวน  4  โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 โครงการรวมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

บูรณาการทุกภาคส่วนของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

20,000 

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง 350,000 
3 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นส าหรับ

ประชาชน 
10,000 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการ
ดับเพลิง 

20,000 

 
 

 



  

 

-14- 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน  0   โครงการ   
5.2โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน  5   โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 20,000 
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

ต้นทาง 
20,000 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

15,000 

4 โครงการป้องกันโรคระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก (0-5ปี) 15,000 
5 ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง

ชุมชนและวางผังเมืองชุมชน 
10,000 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
6.1โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน    2  โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
15,000 288 14,712 

2 โครงการส่งเสริมการใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืช 

10,000 288 9,712 

 
6.2โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน  4   โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิค

การส ารวจวินิจฉัย 
10,000 

2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 10,000 
3 โครงการอบรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 10,000 
4 โครงการปลูกต้นไม้ 10,000 
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 ไม่มีโครงการ 
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3.บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน  8 รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โต๊ะหมู่บูชา 8,500 7,135 1,365 
2 โทรศัพท์ 8,750 6,020 2,730 
3 ปั๊มน้ าอัตโนมัติถังแรงดันส าหรับบ่อน้ าตื่น 6,500 6,500 0 
4 ล าโพงฮอร์นปากกลม ขนาด 15 นิ้ว สายล าโพง

ขนาด 2x1.5 นิ้ว  พร้อมชุดลูกข่ายรับสัญญาณ 
230,000 221,500 8,500 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000 14,900 1,100 
6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/

นาที) 
2,600 2,600 0 

7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

4,300 4,300 0 

8 เก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อ 8,000 4,800 3,200 
 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน   3  รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 เครื่องสูบน้ า 63,400 59,000 4,400 
2 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 8,080 1,420 
3 เครื่องเจียร/ตัด ขนาด 6 นิ้ว 5,800 4,500 1,300 
 
แผนงานการศึกษา 
ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้วจ านวน   4   รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 เครื่องปรับอากาศระบบ inverter แบบติดผนัง 21,000 21,000 0 
2 ถังขยะแบบมีล้อ 5,100 5,070 30 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ศพด.บ้านกลาง) 16,000 14,900 1,100 
4 เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึก 
8,000 7,200 800 
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แผนงานสาธารณสุข 
ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้วจ านวน   5   รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 เก้าอ้ีแถวเหล็กมีพนักพิงแบบ 3 ที่นั่ง 10,000 5,500 4,500 
2 เครื่องปรับอากาศ 51,000 46,500 4,500 
3 ฉากกั้นห้อง PVC 5,000 4,800 200 
4 กระติกน้ าร้อน 1,000 919 81 
5 เครื่องท าน้ าเย็น 4,000 3,590 410 
 

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน   2  รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 เกา้อ้ีส านักงาน 2,000 
2 แถบพลาสติกผ้าม่านประตู 2,000 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้วจ านวน   5   รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 ตู้บานเลื่อนพร้อมชั้นวางของ ขนาด 4 ฟุต จ านวน 

2 หลัง 
8,000 7,200 800 

2 โต๊ะท างานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 7,000 6,700 300 
3 เก้าอ้ีส านักงาน มีล้อ 2,000 1,200 800 
4 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000 14,900 1,100 
5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 
8,000 7,800 200 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้วจ านวน   1   รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 
16,000 14,400 1,600 
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ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน   1  รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 รถกระเช้า 2,500,000 

 
รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนา 

 โครงการที่จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาเทศบาลต าบลกุดไห ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการ
พัฒนาทั้งสิ้น  18 โครงการดังนี้ 
1.โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 17โครงการ  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 

แยกทางหลวง 2218 (บา้นกุดไห) แปลงเกษตรกรรม 
(หนองแบะ) บ้านกุดไห หมู่ที่ 6  

248,000 245,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
2 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 

แยกถนนสาย (บา้นกุดไห-บ้านโคกท าเล)-แปลง
เกษตรกรรม บ้านกุดไห  หมู่ที่ 11 

474,000 471,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
3 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 

แยกถนนสาย(สปก.สน.4079บา้นกุดไห-บ้านค้อ
น้อย)แปลงเกษตรกรรม (ป่าสัก1) บ้านค้อน้อยหมู่ที่ 5 

469,000 466,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
4 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 

ถนนสายแยกสะพานหิน-แปลงเกษตรกรรม(ภูเปาะ) 
บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 

429,000 426,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
5 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัฐพัฒนา ซอย 2 บ้านกุด
ไห หมู่ที่ 6 

114,000 110,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

6 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีทน บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 

167,000 163,000 4,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
7 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 

ถนนพิทักษ์ธรรม ซอย 1 บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 
293,000 291,000 2,000 

(จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

8 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 
ถนนสายนาเซียงเซ็ม  บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 

310,000 307,000 3,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
  
 



  

 

9 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัฐพัฒนา (บึงอาคะ) บ้าน
กุดไห หมู่ที่ 6 

493,000 482,000 11,000 
 

(จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

10 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 
แยกทางหลวง 2218-คลองชลประทานบ้านค้อ
ใหญ่  หมู่ที่ 7 

344,000 342,000 2,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

11 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง 
ถนนริมเขื่อน  ซอย 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 10 

146,000 144,000 2,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
22 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินชัย  บ้านงิ้ว  หมู่ที่ 2 
239,000 234,000 5,000 

(จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูและวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนพอเพียง บ้านกลาง 
หมู่ที่ 3  

494,000 492,000 2,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

14 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 2218 (ตอนบ้านกุดไห-
บ้านกลาง)  พร้อมทางเชื่อม  จ านวน 3 จุด บ้าน
กุดไห หมู่ที่ 11 

207,000 201,000 6,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

15 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บ้านค้อ
น้อย  หมู่ที่ 5 

240,000 236,000 4,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 
16 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีต

เสริมเหล็กสายแยก 2218-บ้านกุดไห  หมู่ที่ 11 
446,000 419,000 27,000 

(จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 
2563 

220,000 118,140 101,860 

 
 2. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
1 โครงการถมดินภายในส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห 238,000 
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ส่วนที่ ๔ 

สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปี ๒๕๖3 
สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ประจ าปี ๒๕๖3  สรุปได้ดังนี้ 
 

๑. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
กุดไหในปีที่ผ่านมาได้จัดท าแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน  โดยได้จัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน แต่ไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่เทศบาลต าบลกุดไหได้รับ ท าให้000000000ในเชิงปริมาณการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถด าเนินการได้ดีพอสมควร  ร้อยละ   89.71   เท่านั้น  โดยค านวณจากจ านวน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 )  เฉพาะโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖3  
จ านวนทั้งสิ้น  136   โครงการ   สามารถน ามาปฏิบัติและเบิกจ่ายจริง  ตามปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3  จ านวน   
122   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  89.71       โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  14  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
10.29    

๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่  ไม่เข้าใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นอย่างไร  ตามแบบสัมภาษณ์ปีที่ผ่านมาก็ตอบ
แบบสอบถามอย่างไม่เข้าใจ  การติดตามประเมินผลปีนี้จึงไม่ได้ส ารวจแบบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลกุดไห 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของ
ประชาชน  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องด าเนินการพัฒนาอีกมาก 

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  
ท าให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด   

๓. การน าแผนพัฒนาไปใช้   ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   กุด
ไหจ านวนโครงการที่น าไปด าเนินการจริง   เมื่อเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละที่ถือว่าอยู่ในระดับดี  ซึ่งคณะผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดไห ต้องให้ความส าคัญของแผนพัฒนามากขึ้น  เมื่องบประมาณมีน้อยเทศบาล
ต าบลกุดไหจึงได้ของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น อ าเภอ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งส าหรับการ
พัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหให้มีความเจริญมากยิ่งข้ึน 

 
                  ส่วนความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 
                   ๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3  ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖2-กันยายน ๒๕๖3  เทศบาลต าบลกุด
ไหควรให้ความส าคัญกับการตรวจสอบผลการด าเนินงานในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มาก    ขึ้น  ควรแจ้ง
ก าหนดการด าเนินงานในทุกโครงการให้สมาชิกเทศบาลต าบลกุดไห    และคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ  เพ่ือ
ช่วยกันดูแลตรวจสอบ  และออกติดตามประเมินผลโครงการ  ส่วนเรื่องการใช้จ่ายเงินงบกลางควรพิจารณาจาก
ความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ     

 



  

 

- 20 – 
  

                   ๒. เรื่องการด าเนินโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เทศบาลต าบลกุดไห.ด าเนินการเอง  และ
โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการควรหาวิธีการแก้ไขให้มีการตรวจสอบการด าเนินโครงการว่า 
ตรงตามรายละเอียดแบบแปลนหรือไม่  ทุกภาคส่วนควรร่วมกันตรวจสอบโครงการ  เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและ
ผิดพลาดน้อยทีสุ่ด 
                   ๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖3  ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3  มีการพัฒนาที่เกิด
ประโยชน์กับประชาชนหลายยุทธศาสตร์  แต่ในบางยุทธศาสตร์ควรให้ความส าคัญมากกว่านี้  เช่นและยุทธศาสตร์ที่  
๔  ด้านยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ควรให้ความส าคัญที่จะพัฒนา
ให้มากกว่านี้     ตามผลการติดตามและประเมินผลแผนในปีที่ผ่านมา  ในด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นโครงการที่
ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ด าเนินการไม่ครบทุกโครงการ     ส่วนที่ไม่ได้ด าเนินการได้รับการ
ชี้แจงว่าเนื่องจากเกิดปัญหาโรคโควิด - 19 ระบาดจึงไม่สามารถด าเนินการได้  จึงได้โอนงบประมาณไปเป็นค่า
ครุภัณฑ์บ้าง   และโอนไปเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                  4. ในส่วนการใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
กุดไหนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเห็นว่าไม่ควรใช้แบบสอบถามในการประเมิน
ความพึงพอใจ  เนื่องจากประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ  เห็นได้จากการตอบ
แบบสอบถามในปีก่อนๆ  มีการให้คะแนนความพึงพอใจ  0  คะแนน ทั้งเล่ม  จ านวน 10 เล่ม  ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
เดียวกัน  และผู้น าก็มักจะถามว่ายุทธศาสตร์เป็นอย่างไร  โครงการของหน่วยงานแต่ละกองของเทศบาลต าบลกุดไห
แบ่งอย่างไร  แล้วจะให้ตอบแบบสอบถามแบบไหน  ซึ่งได้รับค าถามทุกปี  ดังนั้นในปีนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงลงความเห็นว่าไม่ควรมีแบบสอบถามนี้อีก  ให้คงเหลือแต่การรายงาน
ผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการทีไม่ได้ด าเนินการ  งบประมาณต่างๆทั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณจากเงินสะสม  หรืองบประมาณจากแหล่งอ่ืนที่เทศบาลต าบลกุดไห
สามารถของบประมาณมาพัฒนาได้  รวมถึงประมวลผลสรุปร้อยละในภาพรวมของปีนั้นๆ   เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา  อุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานขององค์ต่อไปได้ 
นายสุพล    เผ่ามงคล     - จากที่ดูจากเอกสารข้อมูลส่วนใดที่ผิดพลาดก็ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทั้งหมด  ก็เห็นควร 
                                   ที่จะลงมติให้ความเห็นชอบในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเดือนธันวาคม  
                                   พ.ศ.2563 ก็ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหและคณะผู้บริหารยกมือลง  
                                   มติครับ 
นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์     - ครับท่านใดเห็นควรว่าควรให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผล                 
                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  ในห้วงเดือนธันวาคม  ประจ าปีงบประมาณ  
                                  พ.ศ.2563 กรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม                      - มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์     - จากการรายงานผลการด าเนินงานก็ได้ด าเนินการมาครบทุกขั้นตอนตามระเบียบว่าด้วย 
                                   การจัดท าแผนเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไหเสร็จ 
                                   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งที่ประชุมก็ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่าง 
                                   หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลกุดไหในพัฒนาด้านต่าง ๆ มากมาย   
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                                      และคณะกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังปัญหา  และร่วมกันหา  
                                      แนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน  เพ่ือพัฒนาพื้นที่พัฒนาคนต าบลกุดไหให้อยู่ดี     
                                      กินดี กันถ้วนหน้า  ต่อไปนายกก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดท าประกาศรายงานผลการ 
                                      ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
                                      เป็นล าดับต่อไป บัดนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงขอปิดการประชุม  

  
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 

                        (ลงชื่อ)                          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
( นางสาวพรลภัส   ทิพย์ค ามี ) 

  ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 เทศบาลต าบลกุดไห 

 
 

                          (ลงชื่อ)                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                               (  นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์  ) 
                                     ประธานกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


