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ค าน า 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลต าบลกุดไห ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  รอบเดือนเมษายน  ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61   เพ่ือเสนอผู้บริหารของเทศบาลต าบลกุดไห  ใช้
เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วน
ใดบ้าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลต าบลกุดไห ว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลกุดไห 
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลกุดไห หวังว่า รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดไห ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลกุดไห  และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
 

บทน า 
 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน
ให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ  
 

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่ เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการ
ติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว   ย่อมส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น 

 
การประเมินผล (Evaluation)  คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง

ด าเนินการ 
(On-going Evaluation) หรือ ภายหลังที่การด าเนินการส าเรจจเสรจจสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation)  ซึ่งการ
ประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเรจจตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไห  ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 

๑.  จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลกุดไห สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 

๒.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เหจนถึงการ
ปฏิบัติ งานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

 
 



-๒- 
 

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๑. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๒. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๓. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดไห และแก้ไขได้

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
๔. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

  
วิธีการติดตามและประเมินผล  
             การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดไห  ประกอบด้วย 
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  
             การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดไห  ซึ่งประกอบไปด้วย  การ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การ
ติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสรจจเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล   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 าบลกุดไหเป็นราย 6 เดือน แล้วรายงานผล และเสนอความเหจนซึ่งได้จาก
การติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
 

พันธกิจ และจดุมุ่งหมายการพัฒนา (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 และสะดวกรวดเรจวมากยิ่งขึ้น 
  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 านาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
9.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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10. ชุมชนมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
11. เดจกเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      มากยิ่งขึ้น 
12. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสาน และบ ารุงรักษา 

 



 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

กองช่าง 1. กองช่าง 
2. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
3. อบจ. 

    

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
 

1.ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

1.ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
4. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
5. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.ส านักปลัดฯ 
2.กองการศึกษา 
3.กองสวัสดิการสังคม 
 

1.ส านักปลัดฯ 
2.กองการศึกษา 
3.กองสวัสดิการสังคม 
 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 

1.ด้านบริหารทั่วไป 
2 . ด้ า น บ ริ ก า ร
ชุมชนและสังคม 

1.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
2.แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

1.ส านักปลัดฯ 
2.กองคลัง 
 

1.ส านักปลัดฯ 
2.กองคลัง 
 

    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.แผนงานสาธารณสุข 
 

1.ส านักปลัดฯ 
 

1.ส านักปลัดฯ 
 

    

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตร 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 

1.แผนงานการเกษตร 
 

1.ส านักปลัดฯ 
 

1.ส านักปลัดฯ 
 

    

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 

1.แผนงานการเกษตร 
 

1.ส านักปลัดฯ 
 

1.ส านักปลัดฯ 
 

    

รวม         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลกุดไหเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)  
  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1. โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะผิวจราจรลูกรัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย  
กิ่งทอง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 

เพือ่ให้ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 
ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น                                                             

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ทางสาธารณะผิวจราจร
ลูกรังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกิ่งทอง บ้านค้อใหญ่ 
ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 208 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.00-0.25 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 
ตารางเมตร  

317,000 ร้อยละ 90 ของผู้
ได้รับประโยชน ์

 ถนนมีสภาพที่ดีขึ้นและ
ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น                                                             

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
รัฐพัฒนา (บึงอาคะ) บ้าน
กุดไห  หมู่ที่ 6 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพที่ดีขึ้น 
ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น                                                             

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนรัฐพัฒนา (บึงอาคะ) 
บ้านกุดไห  หมู่ที่ 6 ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
195 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 780 ตารางเมตร 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนรัฐพัฒนา (บึงอาคะ) 
บ้านกุดไห  หมู่ที่ 6 

492,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 



 
   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
จากบ้านนายสมสมัย ทิพย์
ค ามี – บา้นนางวไิลพร 
ทิพย์ค ามี – นาบงึ (ถนนปา่
สัก) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้น ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกขึ้น                                                             

ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
585 ตารางเมตร   

359,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สปก.- แยกทางหลวง
หมายเลข 2218 บ้านงิ้ว 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้น ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกขึ้น                                                             

 เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสปก.-แยกทาง

หลวงหมายเลข 
2218 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 
2 ผิวจราจรกว้าง 4 

เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร 

379,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 



 
  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

5  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมบ่อ
พัก ถนนประชาสามัคคี 
ซอย 1 บ้านกลาง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี ไม่
เกิดน้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
1 บ่อ ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 110 
เมตร   

316,000 
  

ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

 น้ าระบายได้ดี ไม่เกิด
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

6  โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 
ริมเขื่อน บ้านกลาง หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ยาว 135 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 ม.  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 675     

ตร.ม. 

420,000 
  

ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรนา
หนองท่ม บ้านกลาง  หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 3 ม. 
ยาว 550 ม. หนา

เฉลี่ย 0.25 ม. 
พร้อมวางท่อระบาย

น้ าขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 

0.60 ม. จ านวน 5 
ท่อน หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,650  ตร.ม. 

190,000 
 

ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 



 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

8  โครงการเจาะบ่อบาดาล 
บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะ
บ่อบาดาล     บ้าน
ค้อน้อย หมู่ที่ 5  

 121,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

9  โครงการก่อสร้างเสาธง
เทศบาลต าบลกุดไห บา้น
กุดไห หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

 ขนาดความสูง 
9.00 เมตร  

 110,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง
ถนนสายนาบึงบ้านค้อน้อย  
หมู่ที่ 5 ต าบลกุดไห  อ าเภอ
กุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร  กว้าง  4 
ม.  ยาว  280 ม.  
หนาเฉลี่ย  0.25 
ม.  หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  

1,120 ตร.ม. 

111,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง
สายโคกท าเลแยก 2218 - 
เชื่อมถนนโยธาธิการ  สาย 
2003 (สายกุดไห-สาย
เชื่อมกุดบากอูนดง)  บ้าน
กุดไห  หมู่ที่ 11 ต าบล   
กุดไห  อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร กว้าง  6 
ม.ยาว 975 ม. หนา
เฉลี่ย 0.25 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  5,850 

ตร.ม. 

471,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 



 
    
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

12 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
พิทักษ์ธรรม ซอย 3 บ้าน
ค้อใหญ่  หมู่ที่ 4 ต าบลกุด
ไห  อ าเภอ   กุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร  กว้าง  
2.50 ม.  ยาว  

113 ม.  หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 

0.00-0.25 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า  282.50 
ตร.ม. 

 171,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
จ าปา  บา้นค้อใหญ่   หมู่ที่ 
4 ต าบลกุดไห  อ าเภอกุด
บาก  จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร  กว้าง 4 
ม. ยาว 88 ม.  หนา
เฉลี่ย  0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.25 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า  352 ตร.
ม. 

 219,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุข
สวัสดิ์  บา้นค้อใหญ่  หมู่ที่ 
4 ต าบลกุดไห  อ าเภอกุด
บาก  จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร  กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม.  หนา
เฉลี่ย  0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 ม. หรือพื้นที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า  
400 ตร.ม. 

252,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับประโยชน ์

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

 



 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

14 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคน
ภูธร  บ้านค้อใหญ่  หมู่ที่ 4 
ต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร  กว้าง 
2.50 ม. ยาว 120 

ม.  หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 

0.25 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกว่า  

300 ตร.ม. 

183,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90 ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัฐ
พัฒนา ซอย 1 บ้านกุดไห   
หมู่ที่ 6 ต าบลกุดไห  อ าเภอ    
กุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร  กว้าง
2.50 ม. ยาว 38 

ม.  หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 

0.00-0.25 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า  95 ตร.ม. 

57,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90 ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายดง
บ้านเพีย บ้านกุดไห   หมู่ที่ 
6 ต าบลกุดไห  อ าเภอกุด
บาก  จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร  กว้าง 3 
ม. ยาว 150 ม.  

หนาเฉลี่ย  0.15 ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 ม. 

หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450 

ตร.ม. 

270,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 



 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

17 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง  
ถนนสายกิ่งทอง  ซอย 1 
บ้านค้อใหญ่  หมู่ที่ 7  
ต าบลกุดไห  อ าเภอ       
กุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร  กว้าง 3 
ม. ยาว 300ม.  

หนาเฉลี่ย  0.25 ม. 
หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  900 

ตร.ม. 

66,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน
สายปา่สัก 2 บา้นค้อน้อย 
หมู่ที่ 5  ต าบลกุดไห  
อ าเภอกุดบาก  จังหวัด
สกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร  กว้าง4 
ม. ยาว 150 ม.  

หนาเฉลี่ย  0.15 ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 ม. 

หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 600 

ตร.ม. 

380,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง 
สาย สปก.07216 บ้านงิว้-
เชื่อมถนนสายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 
2  ต าบลกุดไห  อ าเภอ   
กุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร  กว้าง4 
ม. ยาว 1,300 ม.  

หนาเฉลี่ย  0.25 ม. 
หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 5,200 

ตร.ม. 

283,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
  
 



 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

20 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูและวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก 2 บ่อ ถนน
ริมเขือ่นบ้านกลาง  หมู่ที่ 
10  ต าบลกุดไห  อ าเภอ 
กุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

รางระบายน้ ากว้าง 
0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม.  วางท่อ
ระบายน้ า ขนาด 

ศก.0.60 ม.  ความ
ยาวรวมไมน่้อยกว่า 

123  ม. 

380,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมบ่อพัก 2 
บ่อ ถนนอนามยับา้นกลาง  
หมู่ที่ 10  ต าบลกุดไห  
อ าเภอกุดบาก  จังหวัด
สกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

รางระบายน้ ากว้าง 
0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 

0.50 ม.  พร้อมบ่อ
พัก  2  บ่อ  ความ
ยาวรวมไมน่้อยกว่า  

108  ม. 

346,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง  
สายข้างอนามัยค้อน้อย  บ้าน
ค้อน้อย  หมู่ที่ 5  ต าบลกดุไห  
อ าเภอกุดบาก  จังหวัด
สกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

ผิวจราจร กว้าง4 ม.
ยาว 255 ม.  หนา

เฉลี่ย  0.25 ม.  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,020 ตร.ม. 

192,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

ประชาชนร้อยละ 90
ของผูไ้ด้รับประโยชน์ 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง  
สาย สปก. (นาค าม่อง) บ้าน
กุดไห  หมู่ที่ 6  ต าบลกุดไห  
อ าเภอกุดบาก  จังหวัด
สกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

ผิวจราจร กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม.  หนา

เฉลี่ย  0.25 ม.  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 2,000ตร.ม. 

161,000 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 
 

ประชาชนร้อยละ 90
ของผูไ้ด้รับประโยชน์ 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 



 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

24 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูและวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก 2 บ่อ ถนน
ริมเขื่อนบ้านกลาง  หมู่ที่ 
10  ต าบล  กุดไห  อ าเภอ
กุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

รางระบายน้ ากว้าง 
0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม.  วางท่อ
ระบายน้ า ขนาด 

ศก.0.60 ม.  ความ
ยาวรวมไมน่้อยกว่า 

123  ม. 

380,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง  
สาย สปก. (หนองข้ีเห็น) 
บ้านกุดไห  หมู่ที่ 6  ต าบล
กุดไห  อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร กว้าง 4 
ม. ยาว 300 ม.  

หนาเฉลี่ย  0.25 ม.  
หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,200

ตร.ม. 

87,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง  
ถนนสายหลังอนามัยบา้น
กลาง บา้นกลาง  หมู่ที่ 3  
ต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร กว้าง 4 
ม. ยาว 550 ม.  

หนาเฉลี่ย  0.25 ม.  
หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,200

ตร.ม. 

173,000 ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

27 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน
รุ่งเรืองบูรพา 3 บ้าน    
ค้อใหญ่ หมู่ที่ 7  ต าบล
กุดไห  อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร กว้าง 4 
ม. ยาว 81 ม.  

หนาเฉลี่ย  0.15 
ม.  หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 

324  ตร.ม. 

204,000  
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
สุริยา บา้นกุดไห หมู่ที่ 6 
ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

เพือ่ให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจร กว้าง 
2.50ม. ยาว 57 ม.  
หนาเฉลี่ย  0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.00-0.25 

ม.  หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
142.50 ตร.ม. 

86,000 
(จ่ายขาดเงนิสะสม) 

 

ประชาชนร้อยละ 
90ของผู้ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
18 โครงการสนบัสนนุสง่เสริม

วันผู้พิการสากล 
เพื่อตระหนักถึง

ความส าคัญของผู้พิการ 
 
 
 

ผู้พิการภายในเขต
ต าบลดอนเกาะกา 

17,880 ผู้พิการร่วมโครงการ  
ร้อยละ  80 ของผู้
พิการในต าบลกุดไห  

สังคมเล็งเห็น
ความส าคัญของผู้พิการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

27 โครงการถ่ายทอดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทาง
ปฏิบัต ิ

เพื่อถ่ายทอดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ประชาชนในเขต
ต าบลกุดไห 

19,550 ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  

60 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

กองสวัสดิการ
สังคม 

28 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
พัฒนาศักยภาพสตร ี

ส่งเสริม - สนบัสนุน
พัฒนาศักยภาพสตร ี

 
 
 

กลุ่มสตรีในเขต
ต าบลกุดไห 

13,690 ร้อยละ 90 เข้าร่วม
โครงการ 

สตรีมีคว้า 
ความสามารถมากข้ึนมร ู

 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
29 เงินทุนการศึกษาแก่เด็ก

นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส 

สนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรยีน 

นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เด็กนักเรยีน นักศึกษา 
และผูด้้อยโอกาส

ได้รับทุนการศึกษา 

26,300 เด็กนักเรยีน นักศึกษา
และผูด้้อยโอกาส ใน

เขต ทต.กดุไห 

เด็กนักเรยีนและ
ผู้ด้อยโอกาสได้พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

30 โครงการจดังานวันเด็ก 
 
 

เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลต าบลกดุไห เด็ก
และเยาวชนในเขตต าบล
กุดไหได้เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลกดุไห 
เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลกุดไห 

14,716 
 
 
 

ร้อยละ 90 ของเด็ก
นักเรียนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลกดุไห 
เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลกุดไหเข้า

ร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรยีนและเยาวชน
ได้กลา้คิด กลา้แสดงออก
ในกิจกรรมนันทนาการ 

กองการศึกษา 

31 โครงการแข่งขันกีฬาต่อตา้น
ยาเสพตดิ กีฬาพ้ืนฐานและ
กีฬาอ่ืนๆ 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้หา่งไกลยา

เสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปใน

เขต ทต.กุดไห 

69,691 
 
 

ร้อยละ 90 ของ
เยาวชนและ

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนและประชาชนได้
พัฒนาคุณภาพทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ 

กองการศึกษา 

32 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน
ระดับก่อนวัยเรียน 
 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับก่อนวัย

เรียน 

เด็กนักเรยีนของ 
ศพด. สังกัด ทต.กุด

ไห และนักเรียน
อนุบาลโรงเรียนใน
เขต ทต.กุดไหได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

ประเภทต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

9,888 
 
 
 

เด็กนักเรยีนของ 
ศพด. สังกัด ทต.กุด

ไห และนักเรียน
อนุบาลโรงเรียนใน
เขต ทต.กุดไหได้

ประโยชน ์

เด็กนักเรยีนได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพื่อ
พัฒนาทักษะทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ 

กองการศึกษา 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
33 โครงการธรรมสัญจร 

 
 

จัดกิจกรรมธรรมสัญจร ได้เข้าร่วมโครงการ
ธรรมสัญจร 

9,990 ประชาชนร้อยละ 90 
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้ร่วมกิจกรรม

ฟังเทศน์ธรรมสญัจร 

กองการศึกษา 

34 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(โครงการอาหารกลางวัน) 

เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน ศพด. 

จัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน 

630,320 นักเรียน ศพด.ใน
สังกัด ทต.กุดไห 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

35 อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการ
อาหารกลางวัน 
 

เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน ร.ร.

ในเขต ทต.กุดไห 

จัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน 

2,212,600 นักเรียน ร.ร.ในเขต 
ทต.กุดไห 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวัน 

 
กองการศึกษา 

36 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
 
 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม
(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 

ศพด.และโรงเรียน 

จัดหาอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก

นักเรียน 

1,506,268.54 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับอาหาร

เสรมิ (นม) 

นักเรียนได้รับอาหารเสรมิ
(นม) 

กองการศึกษา 

37 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1.1 ค่าหนังสือ 1.2 
ค่าอุปกรณ์การเรียน  1.3 ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 1.4 ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อให้ ศพด.ไดร้ับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 

ศพด.ไดร้ับค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 

128,820 ศพด.ในสังกัด ทต.กุด
ไห 

ศพด.ในสังกัดได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา 

กองการศึกษา 

38 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อให้ ศพด.ไดร้ับค่าการ
เรียนการสอน  

เพื่อให้ ศพด.ไดร้ับ
การเรยีนการสอน 

(รายหัว) 

284,800 ศพด.ในสังกัด ทต.กุด
ไห 

ศพด.ในสังกัดได้รับคา่การ
เรียนการสอน (รายหัว) 

กองการศึกษา 

 
 
 
 



 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
39 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา ค่า
วัสดุงานบา้นงานครัว 

เพื่อให้ ศพด.ไดร้ับค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้ ศพด.ไดร้ับค่า
วัสดุงานบ้านงานครัว 

20,000 ศพด.ในสังกัด ทต.กุด
ไห 

ศพด.ในสังกัดได้รับคา่
วัสดุงานบ้านงานครัว 

กองการศึกษา 

40 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบา้ในพืน้ที่

ต าบลกุดไห 
 
 
 

สุนัข จ านวน 
1,379 ตัว และ

แมว จ านวน 61 ตัว 
ในพื้นที่ต าบลกุดไห 
ทั้ง 11 หมู่บ้าน  

50,000 ร้อยละ 90 ของ
สุนัขและแมวได้ฉีด

วัคซีน 

ท าให้ต าบลกุดไหปลอด
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

ส านักปลัดฯ 

41 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 1 
 

เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบริเวณหมู่บ้าน 

 
 
 

ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านหมู่ที่ 1 
จ านวน 998  

ครัวเรือน 

10,000 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ

สะอาดขึ้น  ร้อยละ 
80  

ถนนและบริเวณหมู่บ้าน
มีความสะอาดขึน้ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

1 

42 โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 1 
 
 

เพื่อเดินรณรงค์แก้ไขยา
เสพติด 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 100  คน 

5,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 

ได้ร่วมเดินรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

1 

43 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  หมู่ที่ 1  
 
 

เพื่อตรวจคัดกรองโรค
ความดันโลหิตและ

เบาหวาน 

ประชาชนบา้นกุดไห  
หมู่ที่ 1  จ านวน  

34  คน 

5,000 ตรวจคัดกรองโรค
ความดันโลหิตและ

เบาหวานให้
ประชาชนบา้นกุดไห  
หมู่ที่ 1 ร้อยละ 90 

เพื่อตรวจคัดกรองโรค
ความดันโลหิตและ

เบาหวาน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

1 

 
 



 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
44 โครงการการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดนี หมู่ที่ 2 
เพื่ออบรมให้ความรู้

เก่ียวกับเกลือไอโอดีน
และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

ทุกครัวเรือน ภายใน
บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 

จ านวน 30 
ครัวเรือน 

6,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90  เข้าร่วม

กิจกรรม 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เกลือไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

2 

45 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 2 

เพื่อรณรงค์ และส่งเสริม
การออกก าลังกายด้วย

วิธีการวิ่ง 
 

ทุกครวัเรือน  
ภายในบา้นงิว้  หมู่ที่ 

2  จ านวน 30  
ครัวเรือน 

8,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วมรณรงค์
และส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วยวิธีวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

2 

46 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ความรู้แก่หญิงวัย
เจริญพันธุ์และเด็กอายุ 

0-5 ปี 

หญิงวัยเจริญพันธุ์
และเด็กอายุ 0-5 ป ี
จ านวน  50  คน 

6,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และสามารถน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

2 
47 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  หมู่ที่ 3 
เพื่อตรวจหา

หนอนพยาธิของ
ประชาชน หมู่ที่ 3 

ประชาชน  หมู่ที่ 3 
จ านวน 50 คน 

5,000 
 
 
 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 

100 

ท าให้ประชาชนได้
ตรวจหาหนอนพยาธ ิ

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

3 

48 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อออกตรวจสุขภาพให้
ประชาชนบา้นกลาง  

หมู่ที่ 3 

ประชาชน  หมู่ที่ 3  
จ านวน 100  คน 

5,000 ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม  ร้อยละ 

100 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ทราบ

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคและ
มีวิธีรักษาได้ทนัเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

3 

 
 
 
 
 



 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
49 โครงการรณรงค์และแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 
เพื่อรณรงค์ และส่งเสริม
การออกก าลังกายด้วย

วิธีการวิ่ง 
 

ทุกครัวเรือน  
ภายในบา้นกลาง 

หมู่ที่ 3 จ านวน 50  
ครัวเรือน 

10,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วมรณรงค์
และส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วยวิธีวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

3 

50 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 4 
 

เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบริเวณหมู่บ้าน 

 
 
 

ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  
จ านวน  150  

ครัวเรือน 

5,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และสามารถน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

4 

51 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อออกตรวจสุขภาพให้
ประชาชนบา้นค้อใหญ่ 

หมู่ที่ 4 

ประชาชน  หมู่ที่ 4  
จ านวน 100  คน 

5,000 ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม  ร้อยละ 

100 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ทราบ

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคและ
มีวิธีรักษาได้ทนัเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

4 

52 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 4 

เพื่อรณรงค์ และส่งเสริม
การออกก าลังกายด้วย

วิธีการวิ่ง 
 

ทุกครัวเรือน  
ภายในบา้นค้อใหญ่

หมู่ที่ 4 จ านวน 
100  ครัวเรือน 

10,000 
 
 
 

ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วมรณรงค์
และส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วยวิธีวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

4 

53 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 5 
 
 
 

เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบริเวณหมู่บ้าน

และโรงเรียน 
 
 
 

ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านและใน

บริเวณโรงเรียนบ้าน
ค้อน้อย  หมู่ที่ 5 
จ านวน  200  

ครัวเรือน 
 
 

5,000 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ

สะอาดขึ้น  ร้อยละ 
80 

ถนนและบริเวณหมู่บ้าน
มีความสะอาดขึน้ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

5 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
54 โครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที่  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อออกตรวจสุขภาพให้
ประชาชนบา้นค้อน้อย

หมู่ที่ 5 

ประชาชน  หมู่ที่ 5  
จ านวน 100  คน 

5,000 ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม  ร้อยละ 

100 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ทราบ

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคและ
มีวิธีรักษาได้ทนัเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

5 

55 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 5 

เพื่อรณรงค์ และส่งเสริม
การออกก าลังกายด้วย

วิธีการวิ่ง 
 

ทุกครัวเรือน  
ภายในบา้นค้อน้อย
หมู่ที่ 5 จ านวน 30  

ครัวเรือน 

10,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วมรณรงค์
และส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วยวิธีวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

5 

56 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน  หมู่ที่ 6 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับเกลือไอโอดีน

และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

ทุกครัวเรือน ภายใน
บ้านกุดไห หมู่ที่ 6

จ านวน 226 
ครัวเรือน  

7,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เกลือไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

6 

57 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 6 

เพื่อรณรงค์ และส่งเสริม
การออกก าลังกายด้วย

วิธีการวิ่ง 
 

ทุกครัวเรือน  
ภายในบา้นกุดไห 
หมู่ที่ 6 จ านวน 
100  ครัวเรือน 

6,000 
 
 
 

ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วมรณรงค์
และส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วยวิธีวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

6 

58 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 6 
 
 
 

เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบริเวณหมู่บ้าน 

 
 
 

ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6
จ านวน  200  

ครัวเรือน 

7,000 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ

สะอาดขึ้น  ร้อยละ 
80 

ถนนและบริเวณหมู่บ้าน
มีความสะอาดขึน้ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

6 

 
 
 
 



 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
59 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน  หมู่ที่ 7 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับเกลือไอโอดีน

และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

ทุกครัวเรือน ภายใน
บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7

จ านวน 270
ครัวเรือน  

7,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เกลือไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

7 

60 โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับความรู้

ดา้นโภชนาการ 
 

ทุกครัวเรือน  
ภายในบา้นค้อใหญ่  

หมู่ที่ 7 จ านวน 
270 ครัวเรือน 

7,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ท าให้เด็กและผู้ปกครอง
ได้รับความรู้ดา้น

โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

7 

61 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
ส าหรับแม่และเด็ก  หมู่ที่ 7 
 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
ส าหรับแม่และเด็กใน

หมู่บ้าน 

หญิงวัยเจริญพันธุ์
และเด็กภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 

6,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ท าให้เด็กและหญิงวัย
เจริญพันธุ์ได้รับความรู้

ด้านโภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

7 
62 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน  หมู่ที่ 8 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับเกลือไอโอดีน

และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

ทุกครัวเรือน ภายใน
บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 8

จ านวน 189 
ครัวเรือน  

7,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เกลือไอโอดีนและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

8 

63 โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 
หมู่ที่ 8 
 
 

เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับความรู้

ด้านโภชนาการ 
 

ทุกครัวเรือน  
ภายในบา้นค้อใหญ่  

หมู่ที่ 8 จ านวน 
189 ครัวเรือน 

7,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ท าให้เด็กและผู้ปกครอง
ได้รับความรู้ดา้น

โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

8 

 
 
 
 



 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
64 โครงการส่งเสริมโภชนาการ

ส าหรับแม่และเด็ก  หมู่ที่ 8 
 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
ส าหรับแม่และเด็กใน

หมู่บ้าน 

หญิงวัยเจริญพันธุ์
และเด็กภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 
จ านวน 50 คน 

6,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ท าให้เด็กและหญิงวัย
เจริญพันธุ์ได้รับความรู้

ด้านโภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

8 

65 โครงการการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในวัดและชุมชน  
หมู่ที่ 9 

เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบริเวณหมู่บ้าน

และวัด 
 
 

ถนนและบรเิวณ
หมู่บ้านและในบริเวณ
วัดบ้านค้อน้อย  หมู่ที่ 
9  จ านวน 50 
ครัวเรือน 

5,000 ถนนและบริเวณ
หมู่บ้านมีความ

สะอาดขึ้น  ร้อยละ 
80 

ถนนและบริเวณหมู่บ้าน
มีความสะอาดขึน้ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

9  

66 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อออกตรวจสุขภาพให้
ประชาชนบา้นค้อน้อย

หมู่ที่ 9 

ประชาชน  หมู่ที่ 9  
จ านวน 48  คน 

5,000 ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม  ร้อยละ 

100 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ทราบ

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคและ
มีวิธีรักษาได้ทนัเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

5 

67 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 9 

เพื่อรณรงค์ และส่งเสริม
การออกก าลังกายด้วย

วิธีการวิ่ง 
 

ทุกครัวเรือน  
ภายในบา้นค้อน้อย
หมู่ที่ 9 จ านวน 25 

ครัวเรือน 

10,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วมรณรงค์
และส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วยวิธีวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

9 

68 โครงการการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในวัดและชุมชน  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบริเวณหมู่บ้าน

และโรงเรียน 

ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน และใน

บริเวณโรงเรียนบ้าน
กลาง หมู่ที่ 10 
จ านวน 172 

ครัวเรือน 
 
 

5,000 ถนนบริเวณหมู่บ้าน
มีความสะอาดขึน้ 

ร้อยละ 80 

ถนนและบริเวณหมู่บ้าน
มีความสะอาดขึน้ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

10 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
69 โครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที่  หมู่ที่ 10 
 

เพื่อออกตรวจสุขภาพให้
ประชาชนบา้นกลาง  

หมู่ที่ 10 

ประชาชน หมู่ที่ 10  
จ านวน 50 คน 

5,000 ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม  ร้อยละ 

100 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ทราบ

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคและ
มีวิธีรักษาได้ทนัเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

10 

70 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 10 

เพื่อรณรงค์ และส่งเสริม
การออกก าลังกายด้วย

วิธีการวิ่ง 
 

ทุกครัวเรือน  
ภายในบา้นกลาง 
หมู่ที่ 10 จ านวน 

25 คน 

10,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วมรณรงค์
และส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วยวิธีวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

10 

71 โครงการการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  หมู่ที่ 11 
 

เพื่อท าความสะอาด
ถนนและบริเวณหมู่บ้าน

และโรงเรียน 
 
 
 

ถนนและบริเวณ
หมู่บ้าน และใน

บริเวณโรงเรียนบ้าน
กุดไห หมู่ที่ 11 
จ านวน 100 

ครัวเรือน 

5,000 ถนนบริเวณหมู่บ้าน
มีความสะอาดขึน้ 

ร้อยละ 80 

ถนนและบริเวณหมู่บ้าน
มีความสะอาดขึน้ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

11 

72 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
ส าหรับแม่และเด็ก  หมู่ที่ 
11 
 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
ส าหรับแม่และเด็กใน

หมู่บ้าน 

หญิงวัยเจริญพันธุ์
และเด็กภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 11 
จ านวน 50 คน 

5,000 
 
 
 

ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ท าให้เด็กและหญิงวัย
เจริญพันธุ์ได้รับความรู้

ด้านโภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

11 

73 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  หมู่ที่ 11 
 
 

เพื่อออกตรวจสุขภาพให้
ประชาชนบา้นกลาง  

หมู่ที่ 11 

ประชาชน หมู่ที่ 11  
จ านวน 149 คน 

5,000 ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม  ร้อยละ 

100 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ทราบ

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคและ
มีวิธีรักษาได้ทนัเวลา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

11 

 
 
 



 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
74 โครงการรณรงค์และแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 11 
 
 

เพื่อรณรงค์ และส่งเสริม
การออกก าลังกายด้วย

วิธีการวิ่ง 

ทุกครัวเรือน  
ภายในบา้นกลาง 
หมู่ที่ 11 จ านวน 

50 คน 

5,000 ครัวเรือนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วมรณรงค์
และส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วยวิธีวิ่ง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 

11 

75 โครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุในเขตพืน้ที่

ต าบลกุดไห 

ผู้สูงอายุในเขตพืน้ที่
ต าบลกุดไห 

12,279,500 ผู้สูงอายุทีไ่ด้รับเบีย้
ฯในเขตต าบลกุดไห 

ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยงัชีพ กองสวัสดิการ
สังคม 

76 โครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้
พิการ 
 
 
 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้พิการในเขตพื้นที่

ต าบลกุดไห 

ผู้พิการในเขตพื้นที่
ต าบลกุดไห 

4,936,800 
 
 
 

ผู้พิการที่ได้รบัเบี้ย
ยังชีพในเขตต าบล

กุดไห 

เพื่อจ่ายเบี้ยฯให้แก่ผู้
พิการในเขตพื้นที่ต าบล

กุดไห 

กองสวัสดิการ
สังคม 

77 โครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์
 
 
 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่

ต าบลกุดไห 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
พื้นที่ต าบลกุดไห 

42,000 ผู้ป่วยเอดส์ทีไ่ด้รับ
เบี้ยยังชีพในเขต

ต าบลกุดไห 

เพื่อจ่ายเบี้ยฯให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่

ต าบลกุดไห 

กองสวัสดิการ
สังคม 

78 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา

ท้องถิ่น 

การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ของ ทต.กุดไห 

2,740 การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติจริง

ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย

ประจ าป ี
 
 
 
 

ได้ติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) 

ส านักปลัดฯ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
79 โครงการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
 
 

เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนฯ
,คณะกรรมการพัฒนาฯ
และประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ระดับ

ต าบล 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลกุดไห 

6,990 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 

100  คน 

ได้จัดประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนฯ
คณะกรรมการพัฒนาฯ
และประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ระดับ

ต าบล 

ส านักปลัดฯ 

80 โครงการปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ี
กลาง) อ าเภอกุดบาก  จังหวัด
สกลนคร 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ อปท. 
(สถานท่ีกลาง) อ าเภอกุด

บาก จังหวัดสกลนคร 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปท.(สถานท่ีกลาง) 

อ าเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนคร 

21,000 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อปท.

(สถานท่ีกลาง) อ าเภอ
กุดบาก จังหวัด

สกลนคร 

ได้ช่วยเหลือ บรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน ในระดับ

อ าเภอ 

ส านักปลดัฯ 

81 โครงการเทศบาลกุดไห
สัญจร 
 

พบปะประชาชนให้
ความรู้ รับทราบปัญหา 

ร่วมกันแก้ไข 

ประชาชนในพื้นที ่ 1,920 ประชาชนได้
รับทราบปัญหา

ร่วมกันร้อยละ 85 

ประชาชนได้รับทราบ
ปัญหาร่วมกัน 

ส านักปลัดฯ 

82 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
 
 

เพื่อซื้อ/จ้างบริการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 

เทศบาลต าบลกุดไห 30,000 ซื้อ/จ้างบริการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี

และทะเบียน
ทรัพย์สิน จ านวน 1

คร้ังต่อปี 

ได้ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

กองคลัง 

83 โครงการด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวันส าคัญ
ต่างๆ 

เพื่อด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐและการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน 
 
 
 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยและ

ไม่เกิดอุบัติเหตุ 

19,478 จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ปลอดภัยและไม่เกิด

อุบัติเหตุ 

ส านักปลัดฯ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
84 โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง

และเตรียมป้องกันไฟป่า 
 
 

เพื่อป้องกันไฟปา่ การ
สูญเสียโครงสร้างของป่า 
สัตว์ปา่และระบบนิเวศ
ป่าไม้ ลดปญัหาการเกิด

หมอกควัน 

สามารถป้องกันและ
ลดการเกิดไฟปา่ได้
และควบคุมปญัหา
การเกิดหมอกควัน 

5,660 จ านวนการเกิดไฟ
ป่า 

โครงสร้างของปา่ สัตว์
ป่าและระบบนิเวศปา่ไม้

สามารถปฏบิัติงาน
ควบคุมไฟปา่ในพืน้ทีไ่ด้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ส านักปลัดฯ 

85 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(ห้องกองการศึกษา) 

เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์
ถ่านทอดเทคโนโลย ี

ขนาดพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 154 ตาราง

เมตร 

188,000 ผู้ปฏิบัตงิานและ
ประชาชนผู้มาติดต่อ

งานร้อยละ 90 
ได้รับผลประโยชน ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ได้รับการปรบัปรุง 

กองการศึกษา 

86 โครงการต่อเติมหลังคา
ระหว่างอาคารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใหญ่ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียน
การสอนใน ศพด. 

ขนาดพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 15 ตาราง

เมตร 

78,000 เด็กนักเรียนใน 
ศพด.ค้อใหญ่ได้รับ

ประโยชน ์

ทางเชื่อมระหว่างอาคาร
มีหลังคาป้องกันแดด 

ฝน 

กองการศึกษา 

87 โครงการจัดท าแผนพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

เพื่อให้ อปท.รับทราบ
ข้อมูลปัญหา ความ

ต้องการของประชาชน 
รวมทั้งข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ด าเนินการจัดท า
แผน จ านวน 11 

หมู่บ้าน 

288 จัดท าแผนครบทุก
หมู่บ้านพร้อมบนัทึก
ในระบบข้อมูลกลาง
ของ อปท. ร้อยละ 

100 

ผู้บริหารไดน้ าข้อมูลมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาตรงตาม
ความต้องการของ

ประชาชน 

ส านักปลัดฯ 

88 โครงการส่งเสริมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช 
 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ในพื้นทีไ่ด้รับความรู้

ด้านการขยายและการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน

และก าจัดศัตรูพืช 

เกษตรกร/ยุวเกษตร
ในพื้นที่ต าบลกุดไห  

หมู่ที่ 1-11 

288 เกษตรกร/ยุวเกษตร
ในพื้นที่ต าบลกุดไห  
สามารถขยายสารชวี

ภัณฑ์ได ้

เกษตรกร/ยุวเกษตรน า
ความรู้ไปใช้ในการ
ป้องกันและก าจัด

ศัตรูพืช 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 



 
    
 
 3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลกุดไห ด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.03) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือ 
 
 

โต๊ะหมู่บูชา 7,135  ส านักปลัด 
 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 
 

โทรศัพท์ 6,020 โทรศัพท์ ส านักปลัด 
 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 
 
 

ปั๊มน้ าอัตโนมัติถัง
แรงดันส าหรับบ่อน้ า
ต่ืน 

6,500  ส านักปลัด 
 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์ 

ล าโพงฮอร์นปาก
กลมขนาด 15 นิ้ว 
สายล าโพงขนาด 
2x1.5 นิ้ว  พร้อม
ชุดลูกข่ายรับ
สัญญาณ 

221,500  ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 
 
 

14,900 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค  จ านวน 1 
เครื่อง 
 

ส านักปลัด 
 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาที) 
 
 

2,600 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที)  จ านวน  1  
เครื่อง 
 
 

ส านักปลัด 
 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 
 

4,300 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

ส านักปลัด 
 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

เก้าอ้ีส านักงานแบบ
มีล้อ 

4,800 เก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อ 
จ านวน  1  ตัว 

ส านักปลัด 
 

 
    
 
 



 
 
 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

9 รักษาความสงบ
ภายใน 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

 เครื่องสูบน้ า 59,000 เครื่องสูบน้ า  จ านวน 1 
เครื่อง 

ส านักปลัดฯ 

10 รักษาความสงบ
ภายใน 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การ
งานบ้านงาน

ครัว 

 เครื่องตัวหญ้าแบบ
ข้อแข็ง 

8,080 เครื่องตัวหญ้าแบบข้อ
แข็ง  จ านวน  1  เครื่อง 

ส านักปลัดฯ 

11 รักษาความสงบ
ภายใน 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โรงงาน 

 เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 
6 นิ้ว 

4,500 เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 6 
นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง 

ส านักปลัดฯ 

12 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ระบบ Inverter  
แบบติดผนัง 

21,000 เครื่องปรับอากาศระบบ 
Inverter  แบบติดผนัง  

จ านวน 1 เครื่อง 

กองการศึกษา 

13 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

จัดซื้อถังขยะแบบมี
ล้อ 

5,070 ถังขยะแบบมีล้อ  
จ านวน 3 ถัง 

กองการศึกษา 

14 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค (ศพด.บ้าน
กลาง) 

14,900 
(กันเงิน) 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
(ศพด.บ้านกลาง) 
จ านวน 1 เครื่อง 

กองการศึกษา 

 
 
 



 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

15 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

7,200 
(กันเงิน) 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  จ านวน 1 เครื่อง 

กองการศึกษา 

16 
 

สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ

ประชาชนมารับ
บริการ 

เก้าอ้ีแถวเหล็ก มี
พนักพิงแบบ 3 ที่นั่ง 

5,500 เก้าอ้ีแถวเหล็ก มีพนัก
พิงแบบ 3 ที่นั่ง 

ส านักปลัดฯ 

17 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

เครื่องปรับอากาศ 46,500 เครื่องปรับอากาศ ส านักปลัดฯ 

18 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

ฉากกั้นห้อง PVC 4,800 
(กันเงิน) 

ฉากกั้นห้อง PVC ส านักปลัดฯ 

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ให้บริการแก่ผู้มา
รับบริการ 

กระติกน้ าร้อน 919 
(กันเงิน) 

กระติกน้ าร้อน  จ านวน  
1  ใบ 

ส านักปลัดฯ 

20 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ให้บริการแก่ผู้มา
รับบริการ 

 
 

เครื่องท าน้ าเย็น 3,590 
(กันเงิน) 

เครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 
1 เครื่อง 

ส านักปลัดฯ 



ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง (ผลผลติของ

ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

21 
 

สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

ตู้บานเลื่อนพร้อมชั้น
วางของ ขนาด 4 
ฟุต จ านวน 2 หลัง 

7,200 ตู้บานเลื่อนพร้อมชั้นวาง
ของ ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 2 หลัง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

22 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

โต๊ะท างานเหล็ก  
ขนาด 5 ฟุด พร้อม
กระจก 

6,700 โต๊ะท างานเหล็ก  ขนาด 
5 ฟุด พร้อมกระจก  

จ านวน 1 หลัง 

กองสวัสดิการ
สังคม   

23 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

เก้าอ้ีส านักงาน  มี
ล้อ 

1,200 เก้าอ้ีส านักงาน  มีล้อ  
จ านวน 1 ตัว 

กองสวัสดิการ
สังคม   

24 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

คอมพิวเตอร์โน๊คบุค 14,900 คอมพิวเตอร์โน๊คบุค  
จ านวน 1 ตัว 

กองสวัสดิการ
สังคม   

25 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

7,800 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จ านวน 1 

เครื่อง 

กองสวัสดิการ
สังคม   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

26 เคหะชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ

ท างาน 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

14,400 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จ านวน 2 

เครื่อง 

กองสวัสดิการ
สังคม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๔ 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ 
ในรอบเดือนเมษายนของปีงบประมาณ ๒๕๖4 ของคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห 
 

๑. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดไหในปีที่ผ่านมาได้จัดท าแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน  โดยได้
จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน แต่ไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่ เทศบาลต าบลกุดไหได้รับ และเกิดวิกฤติโรคโควิต-19 
ระบาดท าให้การด าเนินงานตามโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆต้องหยุดชะงัก  เนื่องจากมีหนังสือสั่งการห้าม
ชุมนุมท ากิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมจ านวนมาก  จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ท าให้ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถด าเนินการได้
น้อย  จากการน าโครงการบรรจุเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน
ทั้งสิ้น  116  โครงการ  แต่ด าเนินการได้  จ านวน 18  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0.16    เท่านั้น 

๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่เทศบาลต าบลกุดไห   ได้ด าเนินการตามโครงการที่มีการปฏิบัติ
จริง ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของ
ประชาชน  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องด าเนินการพัฒนาอีกมาก 

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล  ท าให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรง
จุด 

๓. การน าแผนพัฒนาไปใช้   ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   
กุดไหจ านวนโครงการที่น าไปด าเนินการจริง   เมื่อเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละที่ถือว่าอยู่ในขั้นต่ า  คณะ
ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดไห ต้องให้ความส าคัญของแผนพัฒนามากขึ้น 

 
 
 
 
 

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

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลกดุไห 
เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖4 

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

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.๒๕61  ข้อ 30  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลฯต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  เทศบาลต าบลกุดไห  จึง
ประกาศการรายงานผลการด าเนินการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย  ผลการด าเนินงานและผลการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดไห  ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

  ทั้งนี้  หากประชาชนหรือส่วนราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานของเทศบาลต าบลกุดไหสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ที่เทศบาลต าบลกุดไห  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดไหทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                           ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖4    

                                                        (ลงชื่อ)         

                              
                                                                ( นายธีรศักดิ์   ศรีนัครินทร์ ) 
                                                              รองปลดัเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 


