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ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูดิน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564) 

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

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูดิน            
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ ๒๙ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลต าบลภูดิน จึงประกาศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564) พร้อมการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลภูดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   18 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

        ( นายศราวุธ ส าราญมล ) 
        นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
 
 



ค ำน ำ 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒561 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ      
ในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล        
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ  ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน        
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของปีทุกปี  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูดิน หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ    
ในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงาน ที่ได้ก าหนดไว้ หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)         
ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลภูดิน ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการครั้งนี้ ในการ   
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนท าให้รายงานผลเล่มนี้  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์            
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖4  
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร จัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การ ด าเนินงานขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ท้องถิ่นของตน จึง
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็น เครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ ความส าเร็จของ
แผนได้ดว้ยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่า
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานที่ เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตำม”    
จึงเป็นเครื่องมือ ส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล”      
ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่ าเป็นเครื่องมือที่จ า เป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใน
โครงการซึ่งถูก ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่
ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผล
ให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลัก
ของโครงการไม่ได้รับ ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงานเสียเวลาใน การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ  



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

-๒- 
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้

ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ 
โครงการ ต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถ
ในการ เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ 
ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับ การวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง   
จึงปล่อยให้เป็น หน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้อง      
แบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือใน           
บางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษา
ติดตามเ พ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสู งสุด  ในส่วนของ                   
“กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผล ที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและ การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้             
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  
จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย         
ในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผล
ในสิ่งที่ วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูก
จัดตั้งขึ้น ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สมาชิกสภา ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส          
เป็นกระบวนการที่ บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต      
การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์         
การพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลภูดิน จึงต้องด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ  
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
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(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน     
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

๑. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

    เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็น
การประเมินทั้ง แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่า             
แผนยุทศาสตร์และ แนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ 
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผล    
นี้ไม่ใช่การตรวจสอบ เพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้น
ถูกต้องและเป็นไปตาม วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี ว่า เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนด
ไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่น
หรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิน
ปัจจัยน าเข้าหรือ ทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบาย      
ไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือ
สนองตอบ กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุง นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบาย
ของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณี            
ที่เห็นว่าไม่เกิด ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้ง     
ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กร       
ภาคประชาสังคม หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ และท่ี ส าคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 

๒. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วย 
วิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการ ใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไป
อย่างไรบ้าง บรรลุ วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

-๔- 
 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่ าย และให้หั วหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ                     
ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้
ภายใตห้ลักเกณฑ์ ดังนี้  

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน
ตาม กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน  

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์      
จากโครงการที่ จะให้เงินอุดหนุน  

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน  

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน    
ให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้
ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเ งิน
สะสม ทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ          
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้       
มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ           
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนด ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน กิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ
จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ ด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสใน
การเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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๓. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    ๑) เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์       

ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
    ๒) เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
    ๓) เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลภูดินและแก้ไขได้ 

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
    ๔) เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการ  

ด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูดิน  
    ๕) เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป  
    ๖) เพ่ือการตดัสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
๔. ขั้นตอนของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    ขั้นตอนที่ ๑  
    แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.๒๕61  
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ  

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ 
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
  ให้กรรมการที่เป็นผู้แทนประชาคมท้องถิ่นมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ     
การคัดเลือกอีกได้ 

ขั้นตอนที่ ๒ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่3)       
พ.ศ.๒๕61   

ขั้นตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ    

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61     
ข้อ 1๒ 
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ขั้นตอนที่ ๔ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น 

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา 
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 
ผังกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผังข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผลของเทศบำลต ำบลภูดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก ๓ คน 

 

ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 
คัดเลือกกันเอง ๒ คน 

 

หน่วยงานอื่นท่ีผู้บริหาร 
คัดเลือก ๒ คน 

 

หัวหน้าส่วนบริหาร 
คัดเลือกกันเอง ๒ คน 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารคัดเลือก ๒ คน 

 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

สภาเทศบาลต าบลภดูิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศภายใน ๑๕ วัน 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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ผังข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง 
ตามแบบประเมิน 

รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง 
ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรปุ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ 

-ประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผยภายในสิบหา้วัน 
-ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวันโดยอยา่งน้อยปีละ 
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รวมทั้งหมด 
การน าแผนไปสู่การปฏบิัต ิ

การวางแผนพัฒนา 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ
กรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภา

เทศบาลต าบลภดูิน คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 

ทบทวน 
ปรับปรุง 
แก้ไข 
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๕. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน ได้ก าหนดกรอบ 

และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูดิน โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒  
พฤศจิกายน๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒  
กุมภาพันธ์๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙  
มกราคม ๒๕๕๙เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   คูม่ือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

๘. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
๑) ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหาร    

มากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์            

ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงาน  
มีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับ    
การเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น             
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน     
ที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติเป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง            
ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการ
ใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
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๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น 

เกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอน
การท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน  
(Weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่าง ไร เมื่อได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และ        
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการ 
ประเมินผลทราบผลของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่
โครงการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การ
สนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและ
ผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ ) 

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของ 
ท้องถิ่นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
อย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

๙) การประเมินจะท าให้เกดิความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้ว 
ได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่
มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือ    
ให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ จุดมุง่หมาย และแนวทางการพัฒนา 

 
๑.วิสัยทัศน์ (Vision) ต าบลภูดิน 

ต าบลภูดินน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย  อนามัยถ้วนหน้า ประชาเป็นสุข 

๒. พันธกิจ ( Mission) ต าบลภูดิน 

๑)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย ทั่วถึง เพียงพอ 
๒) ส่งเสริมพัฒนาการสร้างงาน สร้างรายได้ ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีการศึกษาและมีความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพย์สิน 
๔) ส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕) ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยืน 
๖) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือพัฒนา 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑)  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึง เพียงพอ 
๒)  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๓) ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีความรู้ และชุมชนเข้มแข็ง 
๔) ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดด ารงไว้ 
๕) การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
๖) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว 

 
๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน     

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   แนวทางการพัฒนา   

๑) พัฒนาด้านการคมนาคม 
๒) พัฒนาด้านระบบการจัดการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
๓) พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง     
   ๒) ส่งเสริมทางวิชาการด้านการเกษตรในการประกอบอาชีพ     
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   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 

  แนวทางการพัฒนา 

  ๑) การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๒) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
๔) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน 
๕) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖) การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗) การสังคมสงเคราะห์ 
๘) การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

๑)  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

๑) อนุรักษ์และฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้อง 

๒) พัฒนาสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยว 
 
 

 
 

 
 



ล ำดับ ยุทธศำสตร์ งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

1 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

งำนบริหำรงำน
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

ค่ำท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิง
สำธำรณูปโภค

โครงกำรเสริมผิวลำดยำง Asphaltic 
Concreteสำยทำงบ้ำนถ่ินพัฒนำ หมู่ท่ี 3
 – บ้ำนโนนศำลำ หมู่ท่ี 13  (ช่วงคุ้มน้ ำ
ด ำ-คุ้มโนนบ้ำนเก่ำ)

2,449,000 0 0 0 2,449,000

2 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรฝึกอำชีพของศูนย์ส่งเสริมอำชีพ
และพัฒนำรำยได้

50,000 0 0 0 50,000

3 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรเชิดชูเกียรติเกษตรดีเด่นตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

5,000 0 0 0 5,000

4 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 65,000 0 0 0 65,000

5 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรป้องกันและลดควำมรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

10,000 0 0 0 10,000

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)

ส่วนท่ี 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2564
คร้ังท่ี 1 รอบ 6 เดือน  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

6 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรวัยใส วัยสะอำด ปรำศจำกยำ
เสพติด

30,000 0 0 0 30,000

7 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรงำนแข่งขันระดับต ำบล 100,000 0 0 0 100,000

8 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถ่ิน
และสมำชิกสภำท้องถ่ินเทศบำลต ำบลภูดิน

300,000 100,000 0 321,611.30 78,388.70

9 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรกิจกรรมปกป้องสถำบันส ำคัญ
ของชำติ

10,000 0 0 0 10,000

10 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำ
 12 สิงหำคม (วันแม่แห่งชำติ)

10,000 0 0 0 10,000

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

11 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดกิจกรรมวันท่ี 5 ธันวำคม 30,000 0 0 0 30,000

12 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรต้นกล้ำดีมีคุณธรรมจริยธรรม 
น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเล่ียงกำร
ทุจริต

10,000 0 0 0 10,000

13 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรเทศบำลต ำบลภูดินเคล่ือนท่ี 5,000 0 0 0 5,000

14 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต 5,000 0 0 0 5,000

15 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรประกำศเจตจ ำนงค์ต่อต้ำนกำรทิ
จริตของผู้บริหำรท้องถ่ินเทศบำลต ำบลภู
ดิน

10,000 0 0 0 10,000

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

16 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและ
ส่ือประชำสัมพันธ์เทศบำลต ำบลภูดิน

5,000 0 0 0 5,000

17 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ
ภัยพิบัติประจ ำเทศบำลต ำบลภูดิน

50,000 0 0 0 50,000

18 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรวันท้องถ่ินไทย 5,000 0 0 0 5,000

19 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีสำธำรณะ

10,000 0 0 0 10,000

20 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริฯ

5,000 0 0 0 5,000

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

21 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรของเทศบำลต ำบลภูดิน

3,000 0 0 0 3,000

22 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กฏหมำยแก่
ประชำชน

10,000 0 0 0 10,000

23 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เก่ียวกับ
ภำษีท้องถ่ินและออกให้บริกำรจัดเก็บภำษี
เคล่ือนท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
จัดเก็บรำยได้

10,000 0 0 1,280 8,720

24 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000 0 0 0 20,000

25 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

14,000 0 0 0 14,000

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

26 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรป้องกันและบรรเทำควำม
เดือดร้อนของประชำชนท่ีเกิดจำกสำ
ธำรณภัย

10,000 0 0 0 10,000

27 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 10,000 0 0 4,000 6,000

28 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรฝึกอบรมจัดต้ังอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

25,000 0 0 0 25,000

29 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
และบริหำรจัดกำรระบบแพทย์ฉุกเฉิน

10,000 0 0 0 10,000

30 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรงำน
ท่ัวไปเก่ียวกับ
กำรศึกษำ

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรวันเด็กประจ ำปี 50,000 0 0 13,000 37,000

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

31 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลภูดิน

5,000 0 0 0 5,000

32 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ

783,400 0 0 302,400 481,000

33 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรงำน
ท่ัวไปเก่ียวกับ
สำธำรณสุข

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข

10,000 0 0 0 10,000

34 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรงำน
ท่ัวไปเก่ียวกับ
สำธำรณสุข

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

15,000 0 0 0 15,000

35 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรงำน
ท่ัวไปเก่ียวกับ
สำธำรณสุข

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรรณรงค์ร้ำนอำหำรสะอำด
ปลอดภัย

15,000 0 0 0 15,000

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

36 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรงำน
ท่ัวไปเก่ียวกับ
สำธำรณสุข

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จำก
โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

48,540 0 0 0 48,540

37 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรงำน
ท่ัวไปเก่ียวกับ
สำธำรณสุข

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรหมู่บ้ำนปลอดขยะ 30,000 0 0 0 30,000

38 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจัดกำร
ปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน

10,000 0 0 0 10,000

39 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรค่ำยคุณธรรมเยำวชนต ำบลภูดิน 30,000 0 0 0 30,000

40 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริหำรท่ัวไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

โครงกำรบริหำรงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ

10,000 0 0 0 10,000

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)



20

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

41 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอ่ืนๆ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนว
โครงกำรพระรำชด ำริ ด้ำนสำธำรณสุข 
หมู่ท่ี 1-14

280,000 0 0 0 280,000

42 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
รำชกำร

อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน (สพฐ.)จ ำนวน 5 โรงเรียน

1,160,000 0 0 580,000 580,000

43 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งบกลำง งบกลำง เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 6,582,000 0 0 3,167,500 3,414,500

44 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งบกลำง งบกลำง เบ้ียยังชีพผู้พิกำร เบ้ียยังชีพผู้พิกำร 3,580,800 0 0 1,493,000 2,087,800

45 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตคน
และสังคม

งบกลำง งบกลำง เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 0 0 17,500 18,500

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

46 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรประเพณีเข้ำพรรษำ 20,000 0 0 0 20,000

47 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรประเพณีลอยกระทง 100,000 5,000 0 103,970 1,030

48 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอนุรักษ์กำรขับร้องสรภัญญะ 20,000 0 0 0 20,000

49 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอนุรักษ์มรดกไทย 50,000 0 0 8,709 41,291

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร
งบประมำณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

50 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้ดุแล
เด็ก

10,000 0 0 0 10,000

51 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับ
เด็กประถมศึกษำ

30,000 0 0 0 30,000

52 ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
ส่งเสริมพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สมำชิก
สภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ฯลฯ

30,000 0 0 0 30,000

53 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
 ส่ิงแวดล้อม และ
พัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียว

งำนบริหำรท่ัวไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเก่ียวกับ
เน่ืองกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ี
ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักพ้ืนท่ีสี
เขียว

5,000 0 0 0 5,000

16,186,740 105,000 0 6,012,970 10,278,770

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)

รวมท้ังหมด



โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 34 24,660,907 1 2,449,000 0 0 0 2,449,000 0 0 1
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 130,000 2 55,000 0 0 0 55,000 0 0 2
3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 64 15,295,330 42 13,417,740 100,000 0 5,900,291 7,617,449 4 5 33
4 การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6 270,000 6 230,000 5,000 0 112,679 122,321 2 0 4

5 ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 6 785,000 1 30,000 0 0 0 30,000 0 0 1
6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

6 85,000 1 5,000 0 0 0 5,000 0 0 1

121 41,226,237 53 16,186,740 105,000 0 6,012,970 10,278,770 6 5 42

 - โครงการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2564) 121 โครงการ งบประมาณ  41,226,237  บาท
 - โครงการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2564) 
   ท่ีน ามาจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 53 โครงการ งบประมาณ 16,186,740 บาท

   ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ) จ านวนท้ังส้ิน 6,012,970.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.14%
 - จ านวนโครงการท่ีด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.32%
 - จ านวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.43%
 - จ านวนโครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.24%

 - เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส่วนท่ี 4 แบบสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ทื่

จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(2561-2565) 

และแผนฉบับ
เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง
 (เฉพาะโครงการฯ

ปีงบประมาณ 2564)

จ านวนโครงการ
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2564

งบประมาณต้ังไว้
ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565.) 
(เฉพาะ

ปีงบประมาณ 
2564)

งบประมาณอนุมัติ
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2564

ผลการด าเนินงาน (จ านวนโครงการ)

ด าเนินการ
เสร็จ

เรียบร้อย

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

รวม

ยุทธศาสตร์

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
คร้ังท่ี 1 รอบ 6 เดือน  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังท่ี 1 รอบ 6 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของโครงการท้ังหมดตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบฯ2564
ของโครงการท้ังหมดตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบฯ2564
ของโครงการท้ังหมดตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบฯ2564

ของงบประมาณท้ังหมดตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบฯ2564


