
   
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดสิม 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และแนวทางการพิจาณาการติดตามและประเมินผล
โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) 

********* 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 ข้อ 29 และข้อ 30 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 6732  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2561 ก าหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และได้ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และติดตามและประเมินผลโครงการตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม ได้ด าเนินการประเมินตามแบบติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคราวประชุมเม่ือวันที่  18  พฤศจิกายน  2563 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลต าบลกุดสิม จึงประกาศการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (ประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) มาให้ทราบโดยทั่วกัน  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลกุดสิม อ าเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี www.kudsim.go.th 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 
ข้อ 29 และข้อ30 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29 (3)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 12    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุด
สิม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิมทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม  
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                                                                                       แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม 
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การติดตามและประเมินเป็นกรระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวความคิดและหลักการติดตามและประเมินผลมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะ
ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิก
สภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลกุดสิมจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม ตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจของ
เทศบาลว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
เกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลกุดสิม 
(พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 

บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้อง
ตั้งรับมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยาย 
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ส่วนที ่1 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



แผน โครงการ งานต่างๆ พร้องการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ด าเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรด าเนินการต่อไป
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใด
ควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็น
เพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2)  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้   
3)  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม
หรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วน 
4)  เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5)  เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
6)  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   
1) ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
    1) สมาชิสภาท้องถิ่นท่ีสดภาท้องถิ่น คัดเลือกจ านวน 3 คน 
    2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
    3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
    4) หัวหน้าส่าวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
    5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
เทศบาลต าบลกุดสิม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม ตามประกาศเทศบาล
ต าบลกุดสิม  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย 
 

 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 พ.ต.ท. สมนึก  ดาบสมุทร ประธานกรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 
2 นายธนพัฒน์  อัยวรรณ กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล )    
3 นายบุญเทศ   เศษฤทธิ ์ กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล )    
4 นายอิทธิพล   ยี่วาศร ี กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล )    
5 นายพัสดุ   อัคติ    กรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2 บ้านคุ้มเก่า)                
6 นายมิตรสมยั   รุ่งแพน กรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านกุดสิมคุ้มใหม่)                
7 ผู้อ านวยการโรงเรยีนกุดสิมวิทยาสาร หรือ ผู้แทน   กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
8 นายสุขมุ   อัยวรรณ   กรรมการ (ผู้ทรงคณุวุฒิ : ช้าราชการครูเกษยีณ) 
9 นางดอกรัก   วรวัฒน์    กรรมการ (ผู้ทรงคณุวุฒิ : ช้าราชการครูเกษยีณ)         
10 นายประเสริฐ   เพ็งพุฒ กรรมการ (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข) 
11 นางสุพรรณนา  ฐานสินพลู   กรรมการ (หัวหน้าส านักปลัด) 

9.  9.   
10.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 นางพิชชาภัทร์    อารมณ์สวะ ประธานอนุกรรมการ  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)  
2 นายวิทวัส   ภูส าเภา อนุกรรมการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ    
3 นางสาวดาวประกาย  ทิพย์สิงห ์ อนุกรรมการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ    
   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง 
วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
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    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม 
 

   คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม 
 



3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
 2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดสิม ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการ
ก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิมดังนี้ 
2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการ
ติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผลการน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่
ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี
สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียน
รายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิธีการคิดวิเคราะห์จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลอง
และปรับปรุงเครื่องมือ 
2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญ
ที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม 
แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้
หลายๆวิธีประกอบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ต าบลกุดสิม 
2.5 รายงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆอาจมีหลายลักษณะตามความเหมาะสม ในการรายงานผล 
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดสิม โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จาการรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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3. การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิมโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  
 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

 



ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
                                              รายงานผล                                   เสนอ         

                                                                                                   
 
 
 
 
                                                                                                                       เสนอ 
 
                                               เสนอ                                            เสนอ 

                                                ผู 
                                                                                                 
 
                                                                                                                    
 
 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลโดยเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการ เช่น 
แบบสอบถามวัดทัศนคติ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไปอ านาจหน้าที่ ภารกิจของ
เทศบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติจริง ด าเนินการส ารวจและเก็ บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 1.1 ก าหนดกรอบเวลา โดยก าหนด ดังนี้ 
     1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ 
              3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน
เดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 
สภาท้องถิ่น 

 
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

 
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 



             1.2 ความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหรือผลผลิต ที่ได้ก าหนดขึ้นมามี
ความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลกุดสิม 
 1.3 ความเพียงพอ ก าหนดทรัพยากรส าหรับการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงมาปฏิบัติ 
 1.4 ความก้าวหน้า กรอบความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี 
วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากงบประมาณปีที่ผ่านมา 
 1.5 ประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้
ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดสิม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็น
ต้น 
 1.6 ประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือมีความสุข เป็นต้น 
 
2. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
ดังนี้ 
 2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
  2) เครื่องมือ 
  3) กรรมวีหรือวีการต่างๆ 
 2.2 วิธีในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้
อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคลุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
  2) การส ารวจ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่
คณะกรรมการจดบันทึก สังเกต หรือวัด โดยจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่  บุคลากรของเทศบาล 
ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาจากการสังเกตและสามารถวัดได้                                                                  
3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 3.1 การทดสอบและการวัด วิธีนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง การประเมินการ
ปฏิบัติงาน แนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือในการทดสอบและการวัดเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 
 3.2 การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับผลกระทบมี
ความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
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 3.3 การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนา
เทศบาลต าบลกุดสิม 
 3.4 การส ารวจ หมายถึงการส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความ
ต้องการของประชาชน 
 3.5 เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็น
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข
ปัญหา แนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตของโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาล 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ น าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างด าเนินโครงการ รองลงมาคือ
น าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆแยกได้ ดังนี้ 
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตามโครงการซึ่ง
จะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆที่จะน าไป
จัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการ
ยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ                                                             

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความ
ส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปั จจุบัน
เสมอ                    
 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลต าบลกุดสิม 
สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและ
ตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดข้ึนได ้
 7. ท าให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในเทศบาลต าบลกุดสิม แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆมีความสอดคล้อง
กัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลกุดสิมเกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย
หลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมต่างๆ และ
ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม 
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  วิสัยทัศน ์
 
 
 
             1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
                   1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 
2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลกุดสิม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
        1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม มีรายละเอียดดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกดสิม มี   10  ด้าน  ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการสาธารณสุข 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการศึกษา 
           ยุทธศาสตร์ที่ 8. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           ยุทธศาสตร์ที่ 9. ด้านสวัสดิการชุมชน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 10. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
                          2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
                               พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ   
ประชาชน                                                                                    
                               พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน   
                               พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารด้านสาธารณสุข การจัดสวัสดิการสังคมและสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน                    
                               พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนได้รับ 
ความมั่นคงปลอดภัยและทรัพย์สิน 
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การติดตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

“บ้านเมืองสะอาด ปราศจากยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา ล้ าค่าวัฒนธรรม น าพาสู่เมืองน่าอยู่   
   มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

ส่วนที ่2 



                                พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่นคง
สืบไป 
                                พันธกิจที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สวยงามและน่าอยู ่  
 
                           3) เป้าประสงค์ 

   ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร 

    อย่างเพียงพอ 
2. มีระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน  

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. มีการอบรมพัฒนาความรู้กลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
2. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ   
    พอเพียง 
3. เยาวชนได้รับการอบรมความรู้ป้องกันปัญหาเด็ก 
    ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงาน 
4. ด้านการสาธารณสุข 1. ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 

2. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสา 
    ธารณภัย 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 

1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
    และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการลดปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลัก 
    วิชาการ 

7.  ด้านการศึกษา 1. นักเรียนมีพัฒนาการทางสมองและร่างกายดีข้ึน 
8.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ่น 

1. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ 
    อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
2. ประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ประเพณี 
     ในความเป็นอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท 

9.  ด้านสวัสดิการชุมชน 1. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตดี   
     ขึ้น 

10. ด้านการบริหารงานทั่วไป 1. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
2. อปท. มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
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                     4) ตัวชี้วัด 
 

        ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ 

    บริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ 
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. ระดับความพึงพอใจผู้เข้ร่วมโครงการ 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ 

3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ 
     หน่วยงานภาครัฐ 

4. ด้านการสาธารณสุข 1. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 
2. ร้อยละของประชาชนที่ปลอดจากโรคอุบัติใหม่ 

5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. ร้อยละของอัตราการเกิดอุบุติเหตุจราจรทางบก 
    ลดลง 
2. ร้อยละของอัตราการเกิดเพลิงไหม้ลดลง 

6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะตามหลักวิชาการ  

7.  ด้านการศึกษา 1. ร้อยละนักเรียนมีพัฒนาการทางสมองและร่างกายดีขึ้น 
8.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ่น 

1. ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

9.  ด้านสวัสดิการชุมชน 1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับ 
    บริการ 

10. ด้านการบริหารงานทั่วไป 1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ 
     หน่วยงานภาครัฐ 
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                     5) ค่าเป้าหมาย 
 

        ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 

ในพ้ืนที่ระบบน้ าอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้าง 
ฯลฯ 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น 
การฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้กับประชาชนในการเพ่ิมรายได้
แลประกอบอาชีพ 

3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของรัฐและร่วม
ตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 

4. ด้านการสาธารณสุข - การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรค
ระบาดในพ้ืนที่ 
- มีการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคในชุมชน เช่น 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ ตลอดจนการป้องกัน
โรคจากสัตว์เลี้ยง เช่น ฉีดวัคชินให้ หมา แมว ฯลฯ 

5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เพ่ิมการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. ฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ 

6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ า ฯลฯ  

7.  ด้านการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
8.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ่น 

อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจน
เผยแพร่อัตลักษณ์ของชาวผู้ไทให้คนรู้จักหลากหลาย 

9.  ด้านสวัสดิการชุมชน พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

10. ด้านการบริหารงานทั่วไป การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ไว้บริการประชาชน และอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
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                           6) กลยุทธ์ 
 

        ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อ    

   การเกษตร 
2. พัฒนาการคมนาคม 
3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตาม 
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของรัฐและ 
    ร่วมตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 

4. ด้านการสาธารณสุข 1. ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาดใน   
    พ้ืนที่ 

5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 

7.  ด้านการศึกษา 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอก 
    ระบบ 

8.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ่น 

1. อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม 
    ตลอดจนเผยแพร่อัตลักษณ์ของชาวผู้ไทให้คนรู้จัก  
    หลากหลาย 

9.  ด้านสวัสดิการชุมชน 1. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ  
    ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้  
     ผู้ด้อยโอกาส 

10. ด้านการบริหารงานทั่วไป 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการ 
    ให้บริการประชาชน 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                    1.2.1 โครงการพัฒนาส าหรับเทศบาลด าเนินการ หรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน (ผ.02)  
                           (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)   
                            ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 
(เบิกจ่าย) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุสาหกรรมและกาโยธา 
- แผนงานการพาณิชย ์
- แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน 

 
 

21 
32 
 
2 
1 

 
 

18,916,907 
44,644,750 

 
500,000 

6,450,000 

 
 
8 
8 
 
2 
1 

 
 

3,019,584 
2,046,000 

 
807,500 

- 

 
 
8 
8 
 
2 
1 

 
 

3,019,584 
2,046,000 

 
807,500 

- 
รวม 56 70,511,657 19 5,873,084 19 5,873,084 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
- แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน 

 
 

11 

 
 

350,000 

 
 
6 

 
 

170,400 

 
 
2 

 
 

40,200 

รวม 11 350,000 6 170,400 2 40,200 
3. ยุทธศาสตรด์้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
- งานการบริหารทั่วไป  

 
 

50 

 
 

6,890,000 

 
 

13 

 
 

1,618,619 

 
 

11 

 
 

764,681 
รวม 50 6,890,000 13 1,618,619 11 765,681 

4. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสขุ 
- แผนงานสาธารณสุข 

 
15 

 
4,724,629 

 
9 

 
1,033,296 

 
6 

 
885,000 

รวม 15 4,724,629 9 1,033,296 6 885,000 

5. ยุทธศาสตรด์้านการป้องกัน
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

 
 
 
6 

 
 
 

776,800 

 
 
 
4 

 
 
 

150,000 

 
 
 
3 

 
 
 

74,348 

รวม 6 776,800 4 150,000 3 74,348 
6. ยุทธศาสตรด์้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไป 

 
 
 

20 
1 

 
 
 

8,399,600 
50,000 

 
 
 

14 
1 

 
 
 

3,381,200 
9,000 

 
 
 

14 
1 

 
 
 

3,381,200 
9,000 

รวม 21 8,449,600 15 3,390,200 15 3,390,200 
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ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 
(เบิกจ่าย) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา 

 
32 

 
12,516,850 

 
10 

 
4,583,900 

 
8 

 
4,283,208 

รวม 32 12,516,850 10 4,583,900 8 4,283,208 
8. ยุทธศาสตรด์้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรม
และนันทนาการ 

 
 
 

15 

 
 
 

5,310,000 

 
 
 
7 

 
 
 

1,300,000 

 
 
 
3 

 
 
 

584,969 

รวม 15 5,310,000 7 1,300,000 3 584,969 
9. ยุทธศาสตรด์้านสวสัดิการสังคม 
- แผนงานงบกลาง 

 
7 

 
18,003,046 

 
7 

 
18,003,046 

 
7 

 
18,003,046 

รวม 7 18,003,046 7 18,003,046 7 18,003,046 
10. ยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานคลัง 
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการพาณิชย ์

 
 

13 
4 
7 
 
6 
6 
2 
5 
 
8 
1 

 
 

3,217,000 
1,055,000 
620,000 

 
210,000 
570,000 
310,000 

2,061,000 
 

1,035,000 
30,000 

 
 

13 
4 
7 
 
6 
6 
2 
5 
 
8 
1 

 
 

1,725,446 
249,675 
341,686 

 
2,107,335 
115,961 
28,544 
308,679 

 
675,501 
1,950 

 
 

13 
4 
7 
 
6 
6 
2 
5 
 
8 
1 

 
 

1,725,446 
249,675 
341,686 

 
2,107,335 
115,961 
28,544 
308,679 

 
675,501 
1,950 

รวม 52 9,108,000 52 5,554,776 52 5,554,776 
รวมท้ังหมด 265 119,032,536 142 41,677,321 125 39,454,512 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 53.58 35.01 47.16 33.14 
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จากการเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา, จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ, จ านวน
โครงการที่ด าเนินการจริง (เบิกจ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการตาม
เทศบัญญัติ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการจริง 

(เบิกจ่าย) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 56 19 19 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

11 6 2 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

50 13 10 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 15 9 6 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

6 4 3 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 15 15 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 32 10 8 
8. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15 7 3 

9. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการชุมชน 7 7 7 
10. ยุทธศาสตร์การบริหารงานทั่วไป 52 52 52 

รวม 265 142 125 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1. โครงการค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ าท่อระบายน้ าบอ่พัก และ
ทางระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลกุดสมิ 

250,000 250,000 248,500 กองข่าง 

  2. ค่าซ่อมแซมรางระบายน้ าบ่อพัก และท่อระบายน้ า 300,000 300,000 288,000 กองช่าง 
  3. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รปูตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ า คสล. 

พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก สายหนา้บ้านลุงดอน หมู่ที่ 2 ต าบลกดุปลาค้าว 
1,400,000 334,000 294,000 กองช่าง 

  4. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รปูตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ า คสล. 
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก สายหลงัร้านรวมชัย หมู่ที่ 6 ต าบลกดุปลาค้าว 

2,000,000 265,000 215,000 กองช่าง 

  5. ซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล.รปูตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. สายปู่ตา หมู่ที่ 3 
ต าบลกุดสิมคุม้ใหม ่

100,000 100,000 87,000 กองช่าง 

  6. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รปูตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ า คสล. 
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก สายนาคลอง หมู่ที่ 14 ต าบลคุ้มเกา่ 

1,500,000 1,300,000 997,000 กองช่าง 

  7. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รปูตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และก่อสรา้งบ่อพัก
น้ า คสล. พร้อมฝาปดิตะแกรงเหลก็ สายชลประทาน หมู่ที่ 8 ต าบลคุ้มเก่า 

575,907 461,000 408,000 กองช่าง 

  8. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า) 500,000 500,000 482,083.51 กองช่าง 
 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายข้างโรงเรียนกดุปลาค้าว(ทิศตะวันออก) หมู่ที่ 2 
ต าบลกุดปลาค้าว 

340,000 340,000 254,000 กองช่าง 

  10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกดุปลาคา้วไปโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 6 
ต าบลกุดปลาค้าว 

1,344,000 300,000 233,000 กองช่าง 

  11. ก่อสร้างยกคันดินพร้อมเสริมผิวจราจรลูกรัง สายเรียบห้วยป่าลวก
ตอนกลาง นานายบุญเทียม สกลุซง้ หมู่ที่ 4 ต าบลกุดปลาค้าว 

100,000 61,000 60,000 กองช่าง 

  12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยน้อย หมู่ที่ 2,3 ต าบลกุด
สิมคุ้มใหม ่

136,000 100,000 76,000 กองช่าง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูต่า หมูที่ 3 ต าบลกดุสมิคุ้มใหม่ 160,000 160,000 124,000 กองช่าง 

  14. ก่อสร้างศาลปู่ตา หมู่ที่ 3 ต าบลกุดสิมคุ้มใหม ่ 250,000 100,000 99,000 กองช่าง 
  15. ปรับปรุงเสรมิผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายประชาร่วมใจ หมู่ท่ี 

2,3,9 ต าบลกุดสมิคุ้มใหม่    
1,500,000 840,000 650,000 กองช่าง 

  16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา้บ้านนางเพียรพมิุกข์ วงศ์ธิเบศร์ 
หมู่ที่ 8 ต าบลคุ้มเก่า    

839,000 839,000 550,000 กองช่าง 

 การพาณิชย ์ 17.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกุดสมิ หมู่
ที่ 6 ต าบลกุดปลาค้าว   

380,000 380,000 310,000 กองช่าง 

  18. อุดหนุนการประปาส่วนภมูิภาค 500,000 500,000 497,500 กองช่าง 
 สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
19. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 2,500,000 670,000 ก าลังด าเนินการ กองสวัสดิการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

ด้านการ
พัฒนา

คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพท าขนมให้กับกลุ่มสตร ี 34,000 34,000 14,850 กองสวัสดิการ 

  2. โครงการส่งเสรมิอาชีพประชาชนโดยการจัดท าดอกไม้ประดิษฐ์   34,000 34,000 25,350 กองสวัสดิการ 
ด้านการมสี่วน

ร่วมของ
ประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 1.  ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 100,000 72,809 ส านักปลดั 

  2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อรักษาความ
สะอาดภายในอาคารส านักงาน 

144,000 144,000 156,000 ส านักปลดั 

  3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อผลิตละพิมพ์
เอกสาร 

73,000 73,000 71,000 ส านักปลดั 

  4. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ีเขียนเว็บของเทศบาล 5,000 5,000 4,000 ส านักปลดั 
  5. ค่าใช้จ่ายการรับรองและพิธีการ 305,000 305,000 200,384 ส านักปลดั 
  6. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวทีประชาคม 20,000 20,000 5,350 ส านักปลดั 
  7. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้มเกา่ ตามโครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเขาวง 
40,000 40,000 40,000 ส านักปลดั 

  8. รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 100,000 100,000 3,988 กองคลัง 
  9. ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกประชาสัมพันธ์เพื่อเตรีมความพร้อมรองรับการ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
50,000 50,000 3,150 กองคลัง 

  10. ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและพัสดุอุปกรณ์ ส านักปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม 
หมู่ที่ 14 ต าบลคุ้มเก่า 

200,000 200,000 200,000 ส านักปลดั 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

ด้านสาธารณสุข สาธารณสุข 1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อผลิตและพิมพ์
เอกสาร 

144,000 144,000 144,000 กองสาธารณสุข 

  2. โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

53,580 53,580 45,000 กองสาธารณสุข 

  3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม 100,000 100,000 61,000 กองสาธารณสุข 
  4. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบตัิใหม่ในเขตเทศบาลต าบลกดุสิม 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุข 
  5. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน 125,000 125,000 125,000 กองสาธารณสุข 
  6. อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 25 หมู่บ้าน 
500,000 500,000 500,000 กองสาธารณสุข 

ด้านการป้องกัน
ดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ

ประชาชน 

การรักษาความ
สงบภายใน 

1. โครงการรักษาความปลอดภัยดา้นการจราจรในช่วงเทศกาลส าคญั 20,000 20,000 8,120 งานป้องกัน 

  2. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะหผ์ู้ประสบภัยธรรมชาติ 100,000 100,000 32,995 งานป้องกัน 
  3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติเทศบาล

ต าบลกุดสิม 
220,000 220,000 33,233 งานป้องกัน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

บริหารงานท่ัวไป 1. โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 40,000 40,000 9,000 ส านักปลดั 

 เคหะและชุมชน 2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลและรักษาบริเวณสวนสาธารณะต่างๆ ในเขต
เทศบาล 

288,000 288,000 367,200 กองช่าง 

  3. ค่าจ้างเหมาบริการก าจดัสิ่งปฏกิูล 10,000 10,000 17,000 กองช่าง 
  4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลรักษาท าความสะอาดภายในหมู่บ้าน 669,600 669,600 558,000 กองสาธารณสุข 
  5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 972,000 972,000 972,000 กองสาธารณสุข 
  6. ค่าจ้างเหมาปรับเกลีย่บ่อขยะ 150,000 150,000 132,000 กองสาธารณสุข 
  7. ก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก บริเวณใต้อ่างเก็บน้ าห้วยสายนาเวียง พร้อม
บานรอบป้าย หมู่ที่ 16 ต าบลคุ้มเก่า 

500,000 500,000 486,000 กองช่าง 

  8. ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกยีรติในสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก บริเวณใต้อ่างเก็บน้ าห้วยสายนา
เวียง หมู่ที่ 16 ต าบลคุ้มเก่า 

500,000 500,000 499,000 กองช่าง 

  9. อุดหนุนโรงเรยีนเขาวงพิทยาคาร 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  10. อุดหนุนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  11. อุดหนุนโรงเรียนกดุสมิวิทยาสาร 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  12. อุดหนุนโรงเรียนกดุกว้างสวาสดิ์วิทยา 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  13. อุดหนุนโรงเรียนกดุปลาค้าวราษฎร์บ ารุง 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  14. อุดหนุนโรงเรียนสมฤทัย 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  15. อุดหนุนโรงเรียนเขาวงวิทยา 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

ด้านการศึกษา การศึกษา 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000 92,990 กองการศึกษา 
  2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความสะอาดภายในอาคารและบรเิวณรอบๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
216,000 216,000 214,838.75 กองการศึกษา 

  3. ค่าจัดการเรียนการสอน อายุ 2 – 5 ปี 248,200 248,200 248,200 กองการศึกษา 
  4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อายุ 3 -5 ปี 124,300 124,300 124,300 กองการศึกษา 
  5. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 715,400 715,400 547,240 กองการศึกษา 
  6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกจิกรรมต่างๆ ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

เทศบาลต าบลกดุสิม 
50,000 50,000 17,760 กองการศึกษา 

  7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย 10,000 10,000 8,179 กองการศึกษา 
  8. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 3,200,000 3,200,000 3,029,700 กองกาศึกษา 
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ   

1. งานประเพณีวันลอยกระทง 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

  2. ค่าใช้จ่ายโครงการจดังานผูไ้ทนานชาติ 500,000 500,000 494,994 กองการศึกษา 
  3. งานประเพณีบญุคูนลาน 40,000 40,000 39,975 กองการศึกษา 
ด้านสวสัดิการ
สังคม 

งบกลาง 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 417,708 417,708 363,046 กองสวัสดิการ 

  2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 17,000 17,000 16,000 กองสวัสดิการ 
  3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 13,848,000 13,848,000 13,877,200 กองสวัสดิการ 
  4. เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,696,000 3,696,000 3,121,600 กองสวัสดิการ 
  5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 100,000 100,000 90,000 กองสวัสดิการ 
  6. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลกุดสิม 475,000 475,000 475,000 กองสวัสดิการ 
  7. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลกุดสิม 61,000 61,000 61,000 กองสวัสดิการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

การบริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงานท่ัวไป 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    300,000 300,000 322,368.35 ส านักปลดั 

  2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    240,000 240,000 117,550 ส านักปลดั 
  3. วัสดุส านักงาน 400,000 400,000 122,350 ส านักปลดั 
  4. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 30,000 30,000 29,100 ส านักปลดั 
  5. วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 100,000 123,224 ส านักปลดั 
  6. วัสดุก่อสร้าง 50,000 50,000 17,080 ส านักปลดั 
  7. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 80,000 80,000 46,600 ส านักปลดั 
  8. วัสดุคอมพิวเตอร ์ 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 
  9. ค่าไฟฟ้า 750,000 750,000 648,663.55 ส านักปลดั 
  10. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 150,000 150,000 94,997.95 ส านักปลดั 
  11. ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000 6,421.41 ส านักปลดั 
  12. ค่าบริการไปรษณยี ์ 40,000 40,000 46,908.80 ส านักปลดั 
  13. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 150,000 150,000 120,182.40 ส านักปลดั 
 บริหารงานคลัง 14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000 150,000 96,772 กองคลัง 
  15. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    60,000 60,000 13,140 กองคลัง 
  16. วัสดุส านักงาน 20,000 20,000 135,647.80 กองคลัง 
  17. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 20,000 20,000 4,115 กองคลัง 
 การรักษาความ

สงบภายใน 
18. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000 150,000 59,136 

 
 

งานป้องกัน 

  19. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    180,000 180,000 54,450.29 งานป้องกัน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

การบริหารงาน
ทั่วไป 

การรักษาความ
สงบภายใน 

20. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 150,000 89,200 งานป้องกัน 

  21. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 100,000 100,000 54,550 งานป้องกัน 
  22. วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 10,000 10,000 27,350 งานป้องกัน 
  23. วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000 60,000 18,000 งานป้องกัน 
  24. วัสดุอื่น 40,000 40,000 39,000 งานป้องกัน 
 การศึกษา 25. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 200,000 82,266 กองการศึกษา 
  26. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    200,000 200,000 38,850 กองการศึกษา 
  27. วัสดุส านักงาน 150,000 150,000 52,560 กองการศึกษา 
  28. วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 150,000 64,400 กองการศึกษา 
  29. วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 60,000 60,000 กองการศึกษา 
  30. ค่าอาหารเสริม (นม) 1,812,726 1,812,726 1,809,258.66 กองการศึกษา 
 สาธารณสุข 31. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000 60,000 11,280 กองสาธารณสุข 
  32. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    75,000 75,000 16,270 กองสาธารณสุข 
  33. วัสดุส านักงาน 50,000 50,000 44,281 กองสาธารณสุข 
  34. วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 20,000 20,000 4,900 กองสาธารณสุข 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

การบริหารงาน
ทั่วไป 

สาธารณสุข 35. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 50,000 50,000 31,400 กองสาธารณสุข 

  36. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 10,000 7,830 กองสาธารณสุข 
 สังคมสงเคราะห ์ 37. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000 70,000 6,544 กองสวัสดิการ 
  38. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    40,000 40,000 22,000 กองสวัสดิการ 
 อุตสาหกรรม

และการโยธา 
39. เดินทางไปราชการ 120,000 120,000 10,464 กองช่าง 

  40. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 460,000 460,000 106,880 กองช่าง 
 
 

 41. วัสดุส านักงาน 120,000 120,000 75,643 กองช่าง 

  42. วัสดุก่อสร้าง 150,000 150,000 73,622 กองช่าง 
  43. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 150,000 42,070 กองช่าง 
 เคหะและชุมชน 44. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    200,000 200,000 48,130 กองสาธารณสุข 
  45. วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000 29,000 กองสาธารณสุข 
  46. วัสดุก่อสร้าง 30,000 30,000 26,790 กองสาธารณสุข 
  47. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 200,000 200,000 152,460 กองสาธารณสุข 
  48. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 350,000 350,000 294,670 กองช่าง 
  49. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 5,000 14,995 กองสาธารณสุข 
  50. วัสดุก่อสร้าง 50,000 50,000 92,871 กองสาธารณสุข 
  51. วัสดุการเกษตร 50,000 50,000 17,585 กองสาธารณสุข 
 การพาณิชย ์ 52. วัสดุอื่น 30,000 30,000 1,950 กองช่าง 
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                1.2.2 โครงการพัฒนาส าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ผ.02/1) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

1 

 

900,000 

 

1 

 

505,000 

2. ด้านการสาธารณสุข 

- แผนงานสาธารณสุข 

 

1 

 

50,000 

 

1 

 

42,723 

รวม 2 950,000 2 547,723 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานส าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ที่ได้รับอนุมัติ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น แบบ มข.2527 บริเวณห้วยยูง หมู่ที่ 6 ต าบล   กุด
ปลาค้าว 

เป้าหมาย สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 11.00 
เมตร  (9090957712000129) 

900,000 505,000 กองช่าง 

2. ด้านการ
สาธารณสุข 

สาธารณสุข ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทย
ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) 

ป้าหมาย จัดท าหน้ากากอนามัย 

50,000 42,723 กอง
สาธารณสุข 

รวม 2 โครงการ 950,000 547,723  
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1.2.3 โครงการพัฒนาส าหรับบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ (ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ) 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

โครงการที่เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานบริหารงานคลัง 

 

 

2 

2 

 

 

130,000 

1,100,000 

 

 

2 

2 

 

 

130,000 

717,600 

 

 

2 

- 

 

 

129,000 

- 

2. แผนงานการศึกษา 
   - งานระดับก่อนวัยเรียนและ     
ประถมศึกษา 

 
1 

 
20,000 

 
1 

 
18,500 

 
1 

 
17,500 

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

 
1 

 
2,000 

 
1 

 
1,400 

 
1 

 
1,400 

รวม 6 1,162,000 6 867,500 6 147,900 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานส าหรับบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) (ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

แผนงาน/งาน 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

ด้านการ
บริหารงาน
ทั่วไป                    

1. แผนงานการบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

 
 
1. ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 

 
 

จ านวน 10 ตัว 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 
 

ส านักปลัด 
 2. ซื้อเต็นท์ขนาด 6 ขา จ านวน 5 หลัง 100,000 100,000 99,000 ส านักปลดั 

- งานบริหารงานคลัง 3. ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 10,000 2,600 - กองคลัง 

 4. ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบ้ิลแค็ป 

จ านวน 1 คัน 20,000 715,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการยัง
ไม่เบิกจา่ย 

กองคลัง 

2. แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

 
5. ซื้อตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 

 
จ านวน 1 ตู้ 

 
20,000 

 
18,500 

 
17,500 

 
กอง

การศึกษา 

3. แผนงานการศึกษา 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

 
6. ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 

 
จ านวน 2 เครื่อง 

 
2,000 

 
1,400 

 
1,400 

 
กอง

สวัสดิการ 

รวม 6   โครงการ  1,162,000 867,500 147,900  
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1.2.4 ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข   

ล าดับ
ที ่

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
และได้รับซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกภารกิจ 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การคลังขององค์กร 

2 บางโครงการที่ด าเนินการจริงอาจไม่ได้อยู่ในแผนเนื่องจากข้อจ ากัดเรื่อง
ระยะเวลาที่มีความจ าเป็นที่จะต้องรีบด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและความ
เดือดร้อนให้ทันท่วงที 

ควรแจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง วางแผนโดยจัดท าเป็นโครงการให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการในเรื่องใดแล้ว แต่ไม่ได้
วางแผนไว้ ให้รีบแจ้งงานนโยบายและแผน เพราะจะได้เปลี่ยนแปลงแผนหรือ
เพ่ิมเติมตามขั้นตอนได้ทัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 

3 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

4 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความส าคัญ
ของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับ
ควรให้ความส าคัญ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

5 การรายงานผลการด าเนินงานจากส่วนราชการต่างๆได้ข้อมูลล่าช้า ควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รีบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆที่ได้
ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลแผนจะได้น าข้อมูลไปสรุปได้ทันตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของเทศบาลต าบลกดุสมิ 

 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลกดุสมิ 
อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 



 
 
 

ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล 
1. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดรูปแบบตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนดเป็นแนวทางไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการให้แล้ว เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 60 
3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
3.4  วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.5  กลยุทธ์ (5) (5) 
3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 
3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 
3.8  แผนงาน (5) (5) 
3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 

รวมคะแนน 100 100 

 

ส าหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ในประเด็นต่างๆ จะพิจารณาก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ส่วนที ่3 



 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

20 
(3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) (2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) (2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) (2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (3) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

20 
(5) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (3) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  (3) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (3) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (3) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(3) (3) 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

60 
(10) 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand 4.0 

(10) (10) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และThailand 4.0 

(10) (10) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) (5) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (5) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) (5) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) (5) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (5) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) (5) 

รวมคะแนน 100 100 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) 

ของเทศบาลต าบลกดุสมิ 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลกดุสมิ 
อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ ์



1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ ได้ก าหนดรูปแบบตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็น

แนวทางไว้ ซึ่งเป็นแบบก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังนี้                                                                                                                  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ. 2561– 2565) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58 
5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(5) (5) 

5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (5) 
5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(5) (5) 

5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (5) 
5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (5) 

5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่
จะได้รับ 

(5) (4) 

5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4) 
รวมคะแนน 100 98 

ส าหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ในประเด็นต่างๆ จะพิจารณาก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

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

10 10 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้
ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 10 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 10 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 
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10 10 
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 20 
ปี 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

58 
(5) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (5) 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) (5) 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึด

วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5) (5) 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องThailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (5) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) (5) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) (5) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (5) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) (5) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) (4) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5) (4) 

รวมคะแนน 100 98 
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1.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในปีงบประมาณ 2563 ได้ก าหนดการติดตามตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และแบบติดตามผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)  

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์                                                                             การ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 60 
3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
3.4  วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.5  กลยุทธ์ (5) (5) 
3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 
3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 
3.8  แผนงาน (5) (5) 
3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 

รวมคะแนน 100 100 

จากการสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการพิจารณาให้คะแนนคุณภาพในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา 
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3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ                                                                             การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58 
5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(5) (5) 

5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (5) 
5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(5) (5) 

5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (5) 
5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (5) 

5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่
จะได้รับ 

(5) (4) 

5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4) 
รวมคะแนน 100 98 

จากการสรุปคะแนนประเมินผลโครงการ เป็นการพิจารณาให้คะแนนคุณภาพในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา 
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1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม                                                                                                            

   1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์                                                                                                                         

            เทศบาลต าบลกุดสิม มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการสาธารณสุข ด้านการป้องกันและดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
การศึกษา ด้านศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสวัสดิการชุมชน ด้านการบริหารงาน
ทั่ ว ไป  และด้ าน อ่ืนๆ  เ พ่ือ ให้ เ ชื่ อมโยงและสอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ จั งหวัดและยุทธศาสตร์ช าติ                                                                                                
เทศบาลต าบลกุดสิม ได้ท าการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในด้านต่างๆ  เพ่ือค านึงถึงผลได้ 
ผลเสีย และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาแผนงานในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ พร้อมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความช านาญอยู่ตลอดเวลาเพ่ือการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น                                            

     1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ   

           เทศบาลต าบลกุดสิม มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะก าหนดวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลพร้อม
เสนอแนะความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อการรบริหารท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต      

      2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต                                                                                                              

                    1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีกระบวนการด าเนินการที่ยุงยาก ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงทุกปีมี
มาตรฐานชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ ท าให้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของดภาคประชาชนไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีระเบียบรองรับให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา แต่ในทางปฏิบัติจริง พ้ืนที่จริง ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมนั้นไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร หรือประชาคมมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาน้อย อันเนื่องมาจากประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้น้อย เวลาส่วนใหญ่จะใช้ในการท าไร่ ท านา 
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    สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที ่4 



 

       2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เห็นประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 2) การซักซ้อมการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความชัดเจน มี
มาตรฐานไม่เปลี่ยนแปลงทุกปี และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                                                                                             
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ภาคผนวก



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม 
เพ่ือพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

คร้ังที่ 1/ 2563  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

**************** 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น 
  ที่ประชุมพร้อม  พ.ต.ท. สมนึก  ดาบสมุทร  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลกุดสิม เพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ท าหน้าที่ประธานในการประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
พ.ต.ท. สมนึก  ดาบสมุทร   : สวัสดีครับในการประชุมวันนี้เราเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                                          แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิมเพ่ือพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนฯ  
                                          ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดูตามหนังสือเอกสารประกอบเลยนะครับบาง 
                                          ท่านก็คงได้ศึกษามาบ้างแล้วนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
พ.ต.ท. สมนึก  ดาบสมุทร         : รับรองรายงานการครั้งท่ี 1/2562 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีส่วนไหนที่จะแก้ไข 
                                         และเพ่ิมเติมไหมครับเชิญครับถ้าไม่มีผมขอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ง 
                                         ที่แล้วครับ 
มติที่ประชุม   : รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
พ.ต.ท. สมนึก  ดาบสมุทร         : เพ่ือพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563   
             3.1 พิจารณาโครงการพัฒนาส าหรับเทศบาลต าบลกุดสิมด าเนินการหรือ                                 
                                         อุดหนุนหน่วยงานอื่น ผ.02 หน้า 14 - 25                                
นางดอกรัก    วรวัฒน์             : ขออนุญาตคะในส่วนของวันนี้ที่มาประเมินก็จะมาประเมินในส่วนของผล 
                                         แผนเพราะว่าได้เปิดดูเอกสารต่างๆ ที่เทศบาลได้ส่งไปให้จะมีคะแนนต่างๆ 
                                         และให้มาดูเอกสารที่ทางเทศบาลได้ประเมินเอง 
พ.ต.ท. สมนึก  ดาบสมุทร         : ในส่วนการประเมินวิธีการประเมินขอให้ทางเทศบาลชี้แจงนะครับ 
นางดอกรัก    วรวัฒน์             : ขออนุญาตคะมีการประชุมครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยมี 
                                         คณะกรรมการมาเข้าร่วมประชุม มีการประชุมและตรงไหนที่เทศบาล 
                                         ที่มีความบกพร่องและมีส่วนเพิ่มเติมอยู่และในส่วนของการประชุม 
                                         ทางเทศบาลประชุมและก็ประเมินกันเองใช่ไหมคะ  
นางพิชชาภัทร์  อารมณ์สวะ : ขออนุญาตคะปีที่แล้วท่านประธานได้มอบให้ทางฝ่ายเลขาคือท่าน 
                                          ผอ.นายประเสริฐ  เพ็งพุฒ เป็นประธานแทน ก็ได้รับความคิดเห็นของ 
                                          คณะกรรมการด้วยว่าจะให้ทางเทศบาลต าบลกุดสิมแก้ไขในส่วนไหนบาง 
                                          ในการพัฒนาองค์กรในส่วนนั้น แต่ในปีนี้ทางเราได้มีการเปลี่ยนแปลง 
                                          ก็เรียนเชิญให้ฝ่ายเลขาชี้แจงตามข้ันตอนคะ  
 



-2- 
นางสุพรรณา  ฐานสินพูล         : ขออนุญาตท่านประธานคะจะชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมนะคะใน 
                                          รายละเอียดที่คณะกรรมการได้มาพิจารณาในวันนี้ ส าหรับอ านาจ 
                                          หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเราได้ก าหนดก็คือ 
                                          ข้อที่ 1 ก็คือมีหน้าที่ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผน   
                                          พัฒนาท้องถิ่นและก็ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                          ก็คือมีหน้าที่ตั้งแต่การก าหนดแนวทางในการที่จะติดตามว่าเราจะมีแนว 
                                          ทางในการติดตามอย่างไรรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม แต่ว่า 
                                          ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ก าหนดรูปแบบมาให้คณะกรรมการได้ดูวันนี้นะคะ 
                                          รูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เป็นแนวทางในการจัดท าแผนซึ่ง 
                                          เจ้าหน้าที่ก็ดูตามระเบียบแนวทางการจัดท าท่ีน าเสนอให้ท่านได้ดูในวันนี้ 
                                          นะคะ ในวันนี้เราก็มาพิจารณาร่างรายงานที่เราน ามาเสนอในวันนี้ 
                                          หลังจากพิจารณาเสร็จแล้วก็จะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ 
                                          จากการติดตามในวันนี้เสนอต่อท่านผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
                                          นั้นน าเสนอต่อที่ประชุมสภาและเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
                                          ซึ่งคณะกรรมการแผนที่มีอยู่หลายคณะ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนี้ 
                                          จะเป็นคณะใหญ่จะเป็นท่านนายกเป็นประธานซึ่งหลังจากเราประชุมเสร็จ 
                                          ในวันนี้ติดตามว่าเราจะด าเนินไปตามแผนหรือไมทางเลขาก็จะสรุป 
                                          รายงานให้ท่านประธานเสนอต่อท่านนายก ท่านนายกก็จะน าเข้าสภา 
                                          ในเรื่องติดตามและประเมินผลแผน ว่าเทศบาลด าเนินการไปตามแผนหรือ 
                                          ไมรายงานต่อคณะกรรมการอีกครั้ง หลังจากนั้นก็จะต้องประกาศให้ 
                                          ประชาชนได้ทราบผลของการติดตามนี้นะคะ อันนี้คือระเบียบหน้าที่ 
                                          ของคณะกรรมการติดตามในวันนี้ ส าหรับรายละเอียดก็ให้ทุกท่านได้ดูในเล่ม 
                                          นี้จะมีอยู่ทั้งหมด 5 ส่วนนะคะที่เราได้จัดท าในส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนของบทน า 
                                          ซึ่งในส่วนของบทน านั้นจะพูดถึงความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
                                          แผนความส าคัญก็คือว่าแผนที่ทางเทศบาลได้ก าหนดไว้ว่าจะพัฒนาในส่วนนั้น 
                                          ว่าเทศบาลเราได้ด าเนินการแผนที่ก าหนดไว้หรือไม คุ้มค่าหรือไม งบประมาณ 
                                          ที่ก าหนดไว้นั้นเป็นไปตามแผนหรือเปล่าได้ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด 
                                          เราจะติดตามในส่วนนี้นะคะ ในส่วนของบทน าก็มีทั้งความส าคัญ วัตถุประสงค์ 
                                          ขั้นตอนการติดตามประเมินผลแผน เครื่องมือในการติดตามและก็ประโยชน์ 
                                          การติดตามและประเมินผลแผนอันนี้เป็นส่วนของบทน านะคะ ต่อไปในส่วนที่ 
                                          2 จะเป็นส่วนที่ติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งเราจะสรุปผลของการติดตาม 
                                          และประเมินผลแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือแผนพัฒนาของเทศบาลนั้น 
                                          จะก าหนดเป็นแผนต่อเนื่องจะเป็น 5 ปี ตั้งแต่แผน ปี 61 – 65 แต่ในวันนี้เรา 
                                          จะมาติดตามแผนประจ าปีที่ผ่านมาก็คือแผนปี พ.ศ. 2563 ว่าปี 63 นั้นว่า 
                                          เทศบาลการด าเนินการเป็นไปตามแผนหรือไมซึ่งเทศบาลต าบลกุดสิมเราได้ก าหนด 
                                          ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน 
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                                          โครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                                          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ 
                                          สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัย 
                                          ในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาทรัพยากร 
                                          ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 8 
                                          ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 9 
                                          ด้านการสวัสดิการชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารงานทั่วไปอันนี้เป็น 
                                          ยุทธศาสตร์ที่เราก าหนดไว้ ณ ปัจจุบัน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ก าหนดนี้ก็ได้ก าหนดมา 
                                          ตั้งแต่แผน 4 ปี แผน 5 ปี ตั้งแต่ท่านนายกแถลงนโยบายก็ก าหนดยุทธศาสตร์ 
                                          เพ่ือให้สอดคล้องกับค าเสนอนโยบายของท่านนายก ถ้าหากว่าในปี 64 มีการ 
                                          เลือกตั้งแล้วถ้าหากเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่หรือผู้บริหารชุดเดิมท่านนายกก็ 
                                          ต้องด าเนินการแถลงอีกครั้งนะคะในการแถลงต่อสภาอีกครั้งซึ่งในการแถลง 
                                          นโยบายของท่านนั้นท่านอาจจะก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของท่าน 
                                          ถ้าหากก าหนดใหม่ทางเทศบาลก็ต้องก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องเช่นกัน 
                                          อาจจะเปลี่ยนแปลงไป สมมุติว่าในปีหน้าเราจะมาติดตามประเมินผลอีกครั้ง 
                                          อาจจะไม่ใช่ยุทธศาสตร์นี้ อาจจะเป็นชื่อใหม่เราก็จะปรับเปลี่ยนไปตามทาง 
                                          คณะผู้บริหารแต่ละชุดในครั้งนั้นให้ท่านคณะกรรมการมาดูบทสรุปในหน้าที่ 14 
                                          ในสว่น 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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        1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                    1.2.1 โครงการพัฒนาส าหรับเทศบาลด าเนินการ หรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน (ผ.02)  
                           (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)   
                            ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 
(เบิกจ่าย) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุสาหกรรมและกาโยธา 
- แผนงานการพาณิชย ์
- แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน 

 
 

21 
32 
 
2 
1 

 
 

18,916,907 
44,644,750 

 
500,000 

6,450,000 

 
 
8 
8 
 
2 
1 

 
 

3,019,584 
2,046,000 

 
807,500 

- 

 
 
8 
8 
 
2 
1 

 
 

3,019,584 
2,046,000 

 
807,500 

- 
รวม 56 70,511,657 19 5,873,084 19 5,873,084 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
- แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน 

 
 

11 

 
 

350,000 

 
 
6 

 
 

170,400 

 
 
2 

 
 

40,200 

รวม 11 350,000 6 170,400 2 40,200 
3. ยุทธศาสตรด์้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
- งานการบริหารทั่วไป  

 
 

50 

 
 

6,890,000 

 
 

13 

 
 

1,618,619 

 
 

11 

 
 

764,681 
รวม 50 6,890,000 13 1,618,619 11 765,681 

4. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสขุ 
- แผนงานสาธารณสุข 

 
15 

 
4,724,629 

 
9 

 
1,033,296 

 
6 

 
885,000 

รวม 15 4,724,629 9 1,033,296 6 885,000 

5. ยุทธศาสตรด์้านการป้องกัน
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

 
 
 
6 

 
 
 

776,800 

 
 
 
4 

 
 
 

150,000 

 
 
 
3 

 
 
 

74,348 

รวม 6 776,800 4 150,000 3 74,348 
6. ยุทธศาสตรด์้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไป 

 
 
 

20 
1 

 
 
 

8,399,600 
50,000 

 
 
 

14 
1 

 
 
 

3,381,200 
9,000 

 
 
 

14 
1 

 
 
 

3,381,200 
9,000 

รวม 21 8,449,600 15 3,390,200 15 3,390,200 
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ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 
(เบิกจ่าย) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา 

 
32 

 
12,516,850 

 
10 

 
4,583,900 

 
8 

 
4,283,208 

รวม 32 12,516,850 10 4,583,900 8 4,283,208 
8. ยุทธศาสตรด์้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรม
และนันทนาการ 

 
 
 

15 

 
 
 

5,310,000 

 
 
 
7 

 
 
 

1,300,000 

 
 
 
3 

 
 
 

584,969 

รวม 15 5,310,000 7 1,300,000 3 584,969 
9. ยุทธศาสตรด์้านสวสัดิการสังคม 
- แผนงานงบกลาง 

 
7 

 
18,003,046 

 
7 

 
18,003,046 

 
7 

 
18,003,046 

รวม 7 18,003,046 7 18,003,046 7 18,003,046 
10. ยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานคลัง 
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการพาณิชย ์

 
 

13 
4 
7 
 
6 
6 
2 
5 
 
8 
1 

 
 

3,217,000 
1,055,000 
620,000 

 
210,000 
570,000 
310,000 

2,061,000 
 

1,035,000 
30,000 

 
 

13 
4 
7 
 
6 
6 
2 
5 
 
8 
1 

 
 

1,725,446 
249,675 
341,686 

 
2,107,335 
115,961 
28,544 
308,679 

 
675,501 
1,950 

 
 

13 
4 
7 
 
6 
6 
2 
5 
 
8 
1 

 
 

1,725,446 
249,675 
341,686 

 
2,107,335 
115,961 
28,544 
308,679 

 
675,501 
1,950 

รวม 52 9,108,000 52 5,554,776 52 5,554,776 
รวมท้ังหมด 265 119,032,536 142 41,677,321 125 39,454,512 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 53.58 35.01 47.16 33.14 
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จากการเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา, จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ, จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง (เบิกจ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการจริง (เบิกจ่าย) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 56 19 19 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 11 6 2 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 50 13 10 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 15 9 6 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

6 4 3 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 15 15 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 32 10 8 
8. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

15 7 3 

9. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการชุมชน 7 7 7 
10. ยุทธศาสตร์การบริหารงานทั่วไป 52 52 52 

รวม 265 142 125 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1. โครงการค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ าท่อระบายน้ าบอ่พัก และ
ทางระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลกุดสมิ 

250,000 250,000 248,500 กองข่าง 

  2. ค่าซ่อมแซมรางระบายน้ าบ่อพัก และท่อระบายน้ า 300,000 300,000 288,000 กองช่าง 
  3. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รปูตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ า คสล. 

พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก สายหนา้บ้านลุงดอน หมู่ที่ 2 ต าบลกดุปลาค้าว 
1,400,000 334,000 294,000 กองช่าง 

  4. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รปูตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ า คสล. 
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก สายหลงัร้านรวมชัย หมู่ที่ 6 ต าบลกดุปลาค้าว 

2,000,000 265,000 215,000 กองช่าง 

  5. ซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล.รปูตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. สายปู่ตา หมู่ที่ 3 
ต าบลกุดสิมคุม้ใหม ่

100,000 100,000 87,000 กองช่าง 

  6. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รปูตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ า คสล. 
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก สายนาคลอง หมู่ที่ 14 ต าบลคุ้มเกา่ 

1,500,000 1,300,000 997,000 กองช่าง 

  7. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รปูตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และก่อสรา้งบ่อพัก
น้ า คสล. พร้อมฝาปดิตะแกรงเหลก็ สายชลประทาน หมู่ที่ 8 ต าบลคุ้มเก่า 

575,907 461,000 408,000 กองช่าง 

  8. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า) 500,000 500,000 482,083.51 กองช่าง 
 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายข้างโรงเรียนกดุปลาค้าว(ทิศตะวันออก) หมู่ที่ 2 
ต าบลกุดปลาค้าว 

340,000 340,000 254,000 กองช่าง 

  10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกดุปลาคา้วไปโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 6 
ต าบลกุดปลาค้าว 

1,344,000 300,000 233,000 กองช่าง 

  11. ก่อสร้างยกคันดินพร้อมเสริมผิวจราจรลูกรัง สายเรียบห้วยป่าลวก
ตอนกลาง นานายบุญเทียม สกลุซง้ หมู่ที่ 4 ต าบลกุดปลาค้าว 

100,000 61,000 60,000 กองช่าง 

  12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยน้อย หมู่ที่ 2,3 ต าบลกุด
สิมคุ้มใหม ่

136,000 100,000 76,000 กองช่าง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูต่า หมูที่ 3 ต าบลกดุสมิคุ้มใหม่ 160,000 160,000 124,000 กองช่าง 

  14. ก่อสร้างศาลปู่ตา หมู่ที่ 3 ต าบลกุดสิมคุ้มใหม ่ 250,000 100,000 99,000 กองช่าง 
  15. ปรับปรุงเสรมิผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายประชาร่วมใจ หมู่ท่ี 

2,3,9 ต าบลกุดสมิคุ้มใหม่    
1,500,000 840,000 650,000 กองช่าง 

  16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา้บ้านนางเพียรพมิุกข์ วงศ์ธิเบศร์ 
หมู่ที่ 8 ต าบลคุ้มเก่า    

839,000 839,000 550,000 กองช่าง 

 การพาณิชย ์ 17.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกุดสมิ หมู่
ที่ 6 ต าบลกุดปลาค้าว   

380,000 380,000 310,000 กองช่าง 

  18. อุดหนุนการประปาส่วนภมูิภาค 500,000 500,000 497,500 กองช่าง 
 สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
19. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 2,500,000 670,000 ก าลังด าเนินการ กองสวัสดิการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

ด้านการ
พัฒนา

คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพท าขนมให้กับกลุ่มสตร ี 34,000 34,000 14,850 กองสวัสดิการ 

  2. โครงการส่งเสรมิอาชีพประชาชนโดยการจัดท าดอกไม้ประดิษฐ์   34,000 34,000 25,350 กองสวัสดิการ 
ด้านการมสี่วน

ร่วมของ
ประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 1.  ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 100,000 72,809 ส านักปลดั 

  2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อรักษาความ
สะอาดภายในอาคารส านักงาน 

144,000 144,000 156,000 ส านักปลดั 

  3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อผลิตละพิมพ์
เอกสาร 

73,000 73,000 71,000 ส านักปลดั 

  4. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ีเขียนเว็บของเทศบาล 5,000 5,000 4,000 ส านักปลดั 
  5. ค่าใช้จ่ายการรับรองและพิธีการ 305,000 305,000 200,384 ส านักปลดั 
  6. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวทีประชาคม 20,000 20,000 5,350 ส านักปลดั 
  7. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้มเกา่ ตามโครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเขาวง 
40,000 40,000 40,000 ส านักปลดั 

  8. รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 100,000 100,000 3,988 กองคลัง 
  9. ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกประชาสัมพันธ์เพื่อเตรีมความพร้อมรองรับการ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
50,000 50,000 3,150 กองคลัง 

  10. ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารและพัสดุอุปกรณ์ ส านักปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม 
หมู่ที่ 14 ต าบลคุ้มเก่า 

200,000 200,000 200,000 ส านักปลดั 
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                   รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบกิจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

ด้านสาธารณสุข สาธารณสุข 1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อผลิตและพิมพ์
เอกสาร 

144,000 144,000 144,000 กองสาธารณสุข 

  2. โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

53,580 53,580 45,000 กองสาธารณสุข 

  3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม 100,000 100,000 61,000 กองสาธารณสุข 
  4. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบตัิใหม่ในเขตเทศบาลต าบลกดุสิม 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุข 
  5. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน 125,000 125,000 125,000 กองสาธารณสุข 
  6. อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 25 หมู่บ้าน 
500,000 500,000 500,000 กองสาธารณสุข 

ด้านการป้องกัน
ดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ

ประชาชน 

การรักษาความ
สงบภายใน 

1. โครงการรักษาความปลอดภัยดา้นการจราจรในช่วงเทศกาลส าคญั 20,000 20,000 8,120 งานป้องกัน 

  2. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะหผ์ู้ประสบภัยธรรมชาติ 100,000 100,000 32,995 งานป้องกัน 
  3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติเทศบาล

ต าบลกุดสิม 
220,000 220,000 33,233 งานป้องกัน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

บริหารงานท่ัวไป 1. โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 40,000 40,000 9,000 ส านักปลดั 

 เคหะและชุมชน 2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลและรักษาบริเวณสวนสาธารณะต่างๆ ในเขต
เทศบาล 

288,000 288,000 367,200 กองช่าง 

  3. ค่าจ้างเหมาบริการก าจดัสิ่งปฏกิูล 10,000 10,000 17,000 กองช่าง 
  4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลรักษาท าความสะอาดภายในหมู่บ้าน 669,600 669,600 558,000 กองสาธารณสุข 
  5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 972,000 972,000 972,000 กองสาธารณสุข 
  6. ค่าจ้างเหมาปรับเกลีย่บ่อขยะ 150,000 150,000 132,000 กองสาธารณสุข 
  7. ก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก บริเวณใต้อ่างเก็บน้ าห้วยสายนาเวียง พร้อม
บานรอบป้าย หมู่ที่ 16 ต าบลคุ้มเก่า 

500,000 500,000 486,000 กองช่าง 

  8. ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกยีรติในสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก บริเวณใต้อ่างเก็บน้ าห้วยสายนา
เวียง หมู่ที่ 16 ต าบลคุ้มเก่า 

500,000 500,000 499,000 กองช่าง 

  9. อุดหนุนโรงเรยีนเขาวงพิทยาคาร 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  10. อุดหนุนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  11. อุดหนุนโรงเรียนกดุสมิวิทยาสาร 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  12. อุดหนุนโรงเรียนกดุกว้างสวาสดิ์วิทยา 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  13. อุดหนุนโรงเรียนกดุปลาค้าวราษฎร์บ ารุง 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  14. อุดหนุนโรงเรียนสมฤทัย 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
  15. อุดหนุนโรงเรียนเขาวงวิทยา 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

ด้านการศึกษา การศึกษา 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000 92,990 กองการศึกษา 
  2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความสะอาดภายในอาคารและบรเิวณรอบๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
216,000 216,000 214,838.75 กองการศึกษา 

  3. ค่าจัดการเรียนการสอน อายุ 2 – 5 ปี 248,200 248,200 248,200 กองการศึกษา 
  4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อายุ 3 -5 ปี 124,300 124,300 124,300 กองการศึกษา 
  5. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 715,400 715,400 547,240 กองการศึกษา 
  6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกจิกรรมต่างๆ ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

เทศบาลต าบลกดุสิม 
50,000 50,000 17,760 กองการศึกษา 

  7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย 10,000 10,000 8,179 กองการศึกษา 
  8. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 3,200,000 3,200,000 3,029,700 กองกาศึกษา 
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ   

1. งานประเพณีวันลอยกระทง 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

  2. ค่าใช้จ่ายโครงการจดังานผูไ้ทนานชาติ 500,000 500,000 494,994 กองการศึกษา 
  3. งานประเพณีบญุคูนลาน 40,000 40,000 39,975 กองการศึกษา 
ด้านสวสัดิการ
สังคม 

งบกลาง 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 417,708 417,708 363,046 กองสวัสดิการ 

  2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 17,000 17,000 16,000 กองสวัสดิการ 
  3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 13,848,000 13,848,000 13,877,200 กองสวัสดิการ 
  4. เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,696,000 3,696,000 3,121,600 กองสวัสดิการ 
  5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 100,000 100,000 90,000 กองสวัสดิการ 
  6. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลกุดสิม 475,000 475,000 475,000 กองสวัสดิการ 
  7. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลกุดสิม 61,000 61,000 61,000 กองสวัสดิการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

การบริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงานท่ัวไป 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    300,000 300,000 322,368.35 ส านักปลดั 

  2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    240,000 240,000 117,550 ส านักปลดั 
  3. วัสดุส านักงาน 400,000 400,000 122,350 ส านักปลดั 
  4. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 30,000 30,000 29,100 ส านักปลดั 
  5. วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 100,000 123,224 ส านักปลดั 
  6. วัสดุก่อสร้าง 50,000 50,000 17,080 ส านักปลดั 
  7. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 80,000 80,000 46,600 ส านักปลดั 
  8. วัสดุคอมพิวเตอร ์ 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 
  9. ค่าไฟฟ้า 750,000 750,000 648,663.55 ส านักปลดั 
  10. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 150,000 150,000 94,997.95 ส านักปลดั 
  11. ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000 6,421.41 ส านักปลดั 
  12. ค่าบริการไปรษณยี ์ 40,000 40,000 46,908.80 ส านักปลดั 
  13. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 150,000 150,000 120,182.40 ส านักปลดั 
 บริหารงานคลัง 14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000 150,000 96,772 กองคลัง 
  15. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    60,000 60,000 13,140 กองคลัง 
  16. วัสดุส านักงาน 20,000 20,000 135,647.80 กองคลัง 
  17. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 20,000 20,000 4,115 กองคลัง 
 การรักษาความ

สงบภายใน 
18. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000 150,000 59,136 

 
 

งานป้องกัน 

  19. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    180,000 180,000 54,450.29 งานป้องกัน 
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                   รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบกิจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

การบริหารงาน
ทั่วไป 

การรักษาความ
สงบภายใน 

20. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 150,000 89,200 งานป้องกัน 

  21. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 100,000 100,000 54,550 งานป้องกัน 
  22. วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 10,000 10,000 27,350 งานป้องกัน 
  23. วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000 60,000 18,000 งานป้องกัน 
  24. วัสดุอื่น 40,000 40,000 39,000 งานป้องกัน 
 การศึกษา 25. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 200,000 82,266 กองการศึกษา 
  26. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    200,000 200,000 38,850 กองการศึกษา 
  27. วัสดุส านักงาน 150,000 150,000 52,560 กองการศึกษา 
  28. วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 150,000 64,400 กองการศึกษา 
  29. วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 60,000 60,000 กองการศึกษา 
  30. ค่าอาหารเสริม (นม) 1,812,726 1,812,726 1,809,258.66 กองการศึกษา 
 สาธารณสุข 31. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000 60,000 11,280 กองสาธารณสุข 
  32. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    75,000 75,000 16,270 กองสาธารณสุข 
  33. วัสดุส านักงาน 50,000 50,000 44,281 กองสาธารณสุข 
  34. วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 20,000 20,000 4,900 กองสาธารณสุข 
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                   รายละเอียดผลการด าเนินงานและการเบกิจ่ายงบประมาณ (ส าหรับเทศบาลด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

การบริหารงาน
ทั่วไป 

สาธารณสุข 35. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 50,000 31,400 กองสาธารณสุข 

  36. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 10,000 7,830 กองสาธารณสุข 
 สังคมสงเคราะห ์ 37. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000 70,000 6,544 กองสวัสดิการ 
  38. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    40,000 40,000 22,000 กองสวัสดิการ 
 อุตสาหกรรม

และการโยธา 
39. เดินทางไปราชการ 120,000 120,000 10,464 กองช่าง 

  40. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 460,000 460,000 106,880 กองช่าง 
 
 

 41. วัสดุส านักงาน 120,000 120,000 75,643 กองช่าง 

  42. วัสดุก่อสร้าง 150,000 150,000 73,622 กองช่าง 
  43. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 150,000 150,000 42,070 กองช่าง 
 เคหะและชุมชน 44. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    200,000 200,000 48,130 กองสาธารณสุข 
  45. วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000 29,000 กองสาธารณสุข 
  46. วัสดุก่อสร้าง 30,000 30,000 26,790 กองสาธารณสุข 
  47. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 200,000 200,000 152,460 กองสาธารณสุข 
  48. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 350,000 350,000 294,670 กองช่าง 
  49. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 5,000 14,995 กองสาธารณสุข 
  50. วัสดุก่อสร้าง 50,000 50,000 92,871 กองสาธารณสุข 
  51. วัสดุการเกษตร 50,000 50,000 17,585 กองสาธารณสุข 
 การพาณิชย ์ 52. วัสดุอื่น 30,000 30,000 1,950 กองช่าง 

- 
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1.2.2 โครงการพัฒนาส าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ผ.02/1) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

1 

 

900,000 

 

1 

 

505,000 

2. ด้านการสาธารณสุข 

- แผนงานสาธารณสุข 

 

1 

 

50,000 

 

1 

 

42,723 

รวม 2 950,000 2 547,723 



-17- 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานส าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ที่ได้รับอนุมัติ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น แบบ มข.2527 บริเวณห้วยยูง หมู่ที่ 6 ต าบล   
กุดปลาค้าว 

เป้าหมาย สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 11.00 
เมตร  (9090957712000129) 

900,000 505,000 กองช่าง 

2. ด้านการ
สาธารณสุข 

สาธารณสุข ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทย
ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) 

ป้าหมาย จัดท าหน้ากากอนามัย 

50,000 42,723 กอง
สาธารณสุข 

รวม 2 โครงการ 950,000 547,723  
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1.2.3 โครงการพัฒนาส าหรับบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ (ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ) 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

โครงการที่เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน                        
1. แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

   - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

  

 

1,475,000 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

500,000 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

497,100 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                       
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

- งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

 

 

 

2 

 

 

 

6,000,000 

 

 

 

1 

 

 

 

3,350,000 

 

 

 

- 

 

 

 

ยังไม่ท าสญัญา 

- งานสวนสาธารณะ 1 200,000 - - - - 

รวม 4 7,675,000 2 3,850,000 1 147,900 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานส าหรับบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) (ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

แผนงาน/งาน 

 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน                         

1. แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

 

 

1. ซื้อกล้องวงจรปิด
ชนิดเครือข่าย 

 

 

จ านวน 8 ตัว 

 

 

1,200,000 

 

 

500,000 

 

 

497,100 

 

 

ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

- งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

 

2. ซื้อรถบรรทุกขยะ 

จ านวน 2 คัน 

- ขนาด 1 ตัน 

- ขนาด 2 ตัน 

 

6,000,000 

 

3,350,000 

 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 

กอง
สาธารณสุข 

 รวม 2   โครงการ  7,400,000 3,850,000 497,100  
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1.2.4 ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข   

ล าดับ
ที ่

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
และได้รับซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกภารกิจ 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การคลังขององค์กร 

2 บางโครงการที่ด าเนินการจริงอาจไม่ได้อยู่ในแผนเนื่องจากข้อจ ากัดเรื่อง
ระยะเวลาที่มีความจ าเป็นที่จะต้องรีบด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและความ
เดือดร้อนให้ทันท่วงที 

ควรแจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง วางแผนโดยจัดท าเป็นโครงการให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการในเรื่องใดแล้ว แต่ไม่ได้
วางแผนไว้ ให้รีบแจ้งงานนโยบายและแผน เพราะจะได้เปลี่ยนแปลงแผนหรือ
เพ่ิมเติมตามขั้นตอนได้ทัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 

3 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

4 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความส าคัญ
ของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับ
ควรให้ความส าคัญ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

5 การรายงานผลการด าเนินงานจากส่วนราชการต่างๆได้ข้อมูลล่าช้า ควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รีบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆที่ได้
ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลแผนจะได้น าข้อมูลไปสรุปได้ทันตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

 



 


