
 

 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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


