
                                                                                                                                                                                                                             

 
บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒4 ธันวาคม ๒๕๖3  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลภูดิน 

............................... 
ผู้มาประชุม   : ๑.นางบุญรอด อินทนาศักดิ์  ประธานกรรมการ 
    2.นายทองหลอด การจะโนศรี  กรรมการ 

3.นางนงนุช เทียบแก้ว   กรรมการ 
4. นายสุบิน พิมพ์จ่อง   กรรมการ 
5.นางสาวอภิญญา แสบงบาล  กรรมการ 

    6.นายองอาจ วิระพันธ์    กรรมการ 
    7. นายสันติ กมลคร    กรรมการ 
    8. นายสุริยัญ รังหอม   กรรมการ 
    9. นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  : ๑. นายประดิษฐ์ มอญขาม  กรรมการ 
    2. นายทินกร ชาติโรจน ์   กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  : ๑. นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกุล  ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน 
    ๒. นางทัศนีย์ ปาระภา   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
         รักษาราชการแทน  
         หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
    ๓. นายครรชิต ภูแสนศร ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุม  : เวลา ๑๐.๐๐ น. 

:  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางบุญรอด อินทนาศักดิ์   
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นางบุญรอด อินทนาศักดิ์ : ๑.๑ แจ้งค าสั่งเทศบาลต าบลภูดิน ที่ 473/๒๕๖3  
ประธานกรรมการ  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน  

ลงวันที่ ๒7 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                             

-๒- 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
    : -ไม่มี- 
มติที่ประชุม   : ……………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๓   : เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณา 

นางบุญรอด อินทนาศักดิ์  : 3.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูดิน  
ประธานกรรมการ   ประจ าปีงบประมาณ 2563 

    : มอบหมาย เลขานุการ แจ้งรายละเอียดตามเอกสารที่น าแจกในที่ประชุม 

นางเพ็ญพรรษา อ่ิมแผ้ว  : ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูดิน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กรรมการและเลขานุการ   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบประมาณเงินอุดหนุนอุทกภัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

: 1.โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า
หลวงกลาง (ท่ากกฮัง) ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
งบประมาณตั้งไว้ 485,000 บาท ยังไม่ด าเนินการ  

: 2.โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า
หลวงกลาง (คุ้มค าเลา) ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
งบประมาณตั้งไว้ 480,000 บาท ยังไม่ด าเนินการ  

: 3.โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า
หลวงกลาง ไปหมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวเขื่อน ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณตั้งไว้ 480,000 บาท   ยังไมด่ าเนินการ  

: 4.โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า
หลวงกลาง ไปถนนรอบวงกลม ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ งบประมาณตั้งไว้ 480,000 บาท ยังไม่ด าเนินการ  

: 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม (ถนน
หลังโรงเรียน ต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณตั้งไว้ 499,000บาท  
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

: 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวง
กลาง ถนนสายไปสถานีพืชอาหารสัตว์ ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณตั้งไว้ 499,000 บาท  
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

: 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง (ข้างบ้านนายสมัยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) 
งบประมาณตั้งไว้ 499,000 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
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นางเพ็ญพรรษา อ่ิมแผ้ว  : 8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านภูทอง ซอย
หน้าวัดป่าหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  โนนทอง ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กรรมการและเลขานุการ   งบประมาณตั้งไว้ 333,000 บาท  ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

: 9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านภูทอง  
(ซอย 3) ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     งบประมาณตั้งไว้ 499,000 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

: 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม (ถนน
สายไปวัดป่าศรีเครือวัลย์ ต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณตั้งไว้ 462,000 บาท 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
 
: 11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14  บ้านภูทอง  

(สายหน้าวัดเทพนิมิต ) ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
งบประมาณตั้งไว้ 268,000 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

 
    : งบประมาณเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ถนนสายคุ้มค าญาคู  
งบประมาณตั้งไว้ 497,000 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

: 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านถินพัฒนา ถนนซอยหน้าวัด   
(ซอยหน้าวัด ซอย 1) งบประมาณตั้งไว้ 238,000 บาท  
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

: 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านค าดอกไม้ ต่อ ถนน คสล. เดิม 
ไปค าไผ่ งบประมาณตั้งไว้ 497,000 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

: 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวง ถนนข้างวัดสิทธิไช
ยาราม ด้านทิศตะวันตกของวัด  งบประมาณตั้งไว้ 419,000 บาท 
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

: 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวง ถนนสายข้าง
โรงเรียนบ้านสว่าง งบประมาณตั้งไว้ 422,000 บาท  
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

: 6.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete จากถนน 
หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ ไป หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา  
งบประมาณตั้งไว้ 490,000 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

: 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ ต่อถนน คสล.
ถนนสายคุ้มมิตรสัมพันธ์ (ถนนหน้าโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร) 
งบประมาณตั้งไว้ 497,000 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
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นางเพ็ญพรรษา อ่ิมแผ้ว  : 8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา ต่อถนน คสล.เดิม 
นักบริหารการศึกษา   ถนนสายโนนบ้านเก่า งบประมาณตั้งไว้ 495,000 บาท 
กรรมการและเลขานุการ   ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

: 9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา ถนนสายไปล าห้วย
หินแตก งบประมาณตั้งไว้ 497,000 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

    ; 10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง ถนนสาย
     ไปคุ้มสร้างสุข ไป หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม งบประมาณตั้งไว้ 497,000 บาท
     การด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
 
    : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

: 1.โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง กส 0166 
สายทางบ้านสว่าง หมู่ที่ 1 – บ้านพักสุขใจ หมู่ที่ 7 (ช่วงบ้านค าดอกไม้  
หมู่ที่) ปริมามณงาน กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ งบประมาณตั้งไว้ 4,730,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 

: 2. โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete สายทางแยกทางหลวง 227 
บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านพักสุขใจ หมู่ที่ 7  (ช่วงบ้านสว่าง หมู่ที่ 1 – บ้าน
เหล่าหลวง หมู่ที่ 8 ต าบลภูดนิ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์) 
1.50 ม. พร้อมล่อลอดเหลี่ยม งบประมาณตั้งไว้ 1,130,000 บาท
ด าเนินการแล้ว 

: 3.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหล่าหลวงใต้ หมู่ที่ 11 ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
งบประมาณตั้งไว้ 170,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 

: 4.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า
หลวงใต้ หมู่ที่ 11 ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
งบประมาณตั้งไว้ 170,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 

    : 5.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่ 11 ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณตั้งไว้ 170,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 

    : 6.จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 1  
งบประมาณตั้งไว้ 30,700 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 

: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 

: 1. โครงการฝึกอาชีพของศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้  
งบประมาณตั้งจ่าย 50,000 ด าเนินการแล้ว 
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นางเพ็ญพรรษา อ่ิมแผ้ว  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา : 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ 6,372,000 บาท ด าเนินการแล้ว 
กรรมการและเลขานุการ  : 2.เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณตั้งไว้ 3,609,600 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: 3.เบี้ยยังพชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณตั้งไว้ 36,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 
    : 4.โครงการป้องกันและลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล 
     ในครอบครัว งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
    : 5.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติต าบลภูดิน  

งบประมาณตั้งไว้ 57,200 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 
: 6.โครงการวัยใส วัยสะอาด ปราศจากยาเสพิตด  

งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
: 7.โครงการแข่งขันกีฬาระดับต าบล งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
: 8.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
    เทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
: 9.โครงการกิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ งบประมาณตั้งไว้ 

10,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 
: 10.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแม่

แห่งชาติ) งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 
: 11.โครงการจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม งบประมาณตั้งไว้ 30,000 

บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม  

1.โครงการต้นกล้าดีมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
หลีกเลี่ยงการทุจริต งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาทด าเนินการเสร็จแล้ว 

: 2.โครงการเทศบาลต าบลภูดินเคลื่อนที่ งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท 
ไม่ได้ด าเนินการ  

: 3.โครงการเทศบาลต าบลภูดินเคลื่อนที่ งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: 4.โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต งบประมาณตั้งไว้ 3,000 บาท 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: 5.โครงการประกวดเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล 
ต าบลภูดิน งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: 6.โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ต าบลภูดิน งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: 7.โครงการวันท้องถิ่นไทย งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 
: 8.โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลภูดิน 

งบประมาณตั้งไว้ 3,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 
   : 9.โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน งบประมาณตั้งไว้ 

10,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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นางเพ็ญพรรษา อ่ิมแผ้ว  : 10.โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  ออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
กรรมการและเลขานุการ   ในการจัดเก็บรายได้ งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 
    : 11.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
     งบประมาณตั้งจ่าย 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
     : 12.โครงการส ารวจข้อมูลภาคสนามในการจัดท าแผนที่ภาษีและ 

ทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณตั้งจ่าย 20,000 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
: 13.โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณตั้งจ่าย 

14,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
: 14.โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

งบประมาณตั้งจ่าย 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
: 15.โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

ที่เกิดจากสาธารณภัย 10,000  ไม่ได้ด าเนินการ 
: 16.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณตั้งจ่าย 

10,000 ด าเนินการเสร็จแลว้ 
: 17.โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

งบประมาณตัง้จ่าย 25,000ไม่ได้ด าเนินการ 
: 18.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ

แพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณตั้งจ่าย 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
: 19.โครงการวันเด็กประจ างบประมาณตั้งจ่าย 50,000  

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
: 20.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูดิน 

งบประมาณตัง้จ่าย 5,000 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
: 21.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

งบประมาณตัง้จ่าย 754,740 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
: 22.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการด้าน

สาธารณสุข งบประมาณตั้งจ่าย 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
: 23.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น 

งบประมาณตัง้จ่าย 15,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
: 24.โครงการรณรงค์ร้านอาหารสะอาดปลอดภัย งบประมาณตั้งไว้ 

15,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
: 25.โครงการสัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี งบประมาณตั้งจ่าย 48,540 ด าเนินการเสรจ็แล้ว 

: 26.โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ งบประมาณตั้งจ่าย 30,000  
ไม่ได้ด าเนินการ 

: 27.โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนต าบลภูดิน  
งบประมาณตัง้จ่าย 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
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นางเพ็ญพรรษา อ่ิมแผ้ว  : 28.โครงการเชิดชูเกียรติเกษตรดีเด่นตามแนวทางปรัชญา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณตั้งไว้ 3,000 บาท  ด าเนินการเสร็จแล้ว  
กรรมการและเลขานุการ  : 29.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     งบประมาณตั้งจ่าย 65,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
    : 30.อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริ  

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-14 งบประมาณตั้งจ่าย 280,000 บาท 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: 31.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง 
ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2563  
งบประมาณตั้งจ่าย 40,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 

: 32.โครงการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณตั้งจ่าย 10,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 

: 33.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 5 โรงเรียน  
งบประมาณตั้งจ่าย 1,184,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 
 

: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
: 1.โครงการประเพณีเข้าพรรษา พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาลฯลฯ งบประมาณตั้งจ่าย 20,000 บาท 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: 2.โครงการประเพณีลอยกระทง พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลฯลฯ งบประมาณตั้งจ่าย 100,000 บาท 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: 3.โครงการอนุรักษ์การขับร้องสรภัญญะ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯลฯ  
งบประมาณตั้งจ่าย 20,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 

: 4.โครงการอนุรักษ์มรดกไทย พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลฯลฯ  
งบประมาณตั้งจ่าย 50,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 

: 5.โครงการอนุรักษ์มรดกไทย พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลฯลฯ  
งบประมาณตั้งจ่าย 50,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 

: 6.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กประถมศึกษา  
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯลฯ 
งบประมาณตั้งจ่าย  30,000 บาทด าเนินการเสร็จแล้ว 



                                                                                                                                                                                                                             

-8- 
นางเพ็ญพรรษา อ่ิมแผ้ว  : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ : 1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 

เทศบาลฯลฯ งบประมาณตั้งจ่าย 30,000  บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 
: 2.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้ดูแลเด็ก  

งบประมาณตั้งจ่าย 10,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

: 1.โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว  
งบประมาณตั้งจ่าย 5,000 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: 2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้ 
ในพ้ืนที่สาธารณะ งบประมาณตั้งจ่าย 1,000 บาท 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

: 3.โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ งบประมาณตั้งจ่าย 5,000 บาท 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
ที่ประชุม    : รับทราบ 
 
นางบุญรอด อินทนาศักดิ์  : ตามท่ีท่านเลขานุการ ได้รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น และ 
ประธานกรรมการ   รายละเอียดของการโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการและไม่ได้ด าเนินงาน  

ในปีงบประมาณ 2563 นั้น มีคณะกรรมการท่านใดสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม หรือไม่  

นายองอาจ วิระพันธ์  : ตามท่ีเลขานุการได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
นายองอาจ วิระพันธ์   : และ รายละเอียดโครงการต่างๆ นั้น ไม่มีข้อสงสัยเพ่ิมเติม แต่อยากให้ดู 
     เรื่องของค าผิดค าถูกและงบประมาณ เช็คให้ตรงด้วย ส่วนของผมนั้น 
     ขอเสนอ 2 ข้อดังนี้ 

: 1.เสนอการปักหมุดหรือท าสัญลักษณ์แนวเขต บริเวณถนนเชื่อมระหว่าง 
  ต าบลสู่ต าบล เพ่ือความชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นและ 

การบริหารจัดการภายในต าบลภูดิน 

ที่ประชุม   : เห็นชอบตามที่เสนอ โดยแจ้งเลขานุการรายงานผลการประชุมให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นทราบต่อไป 

นายองอาจ วิระพันธ์  : 2.เสนอติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงจุดอันตรายให้ทั่วทุกหมู่บ้าน 
กรรมการ    เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ 

เพ่ือสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม การโจรกรรม และปัญหายาเสพติด 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลภูดิน 
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นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกุล : ปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดของเทศบาลต าบลภูดินที่ผ่านมา เทศบาลต าบลภูดิน  
ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน   ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 8 จุด แต่ภายหลังพบปัญหาไฟไหม้ป่า 

บริวเวณถนนซึ่งใกล้กับสายกล้องวงจรปิด CCTV ที่พาดเกี่ยวกับสายไฟ ส่งผล
ให้กล้องวงจรปิดช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเทศบาล     
ได้ด าเนินการซ่อมแซมอยู่หลายครั้ง แต่ยังพบปัญหาอีกเช่นเคย โดยภายหลัง
เทศบาลต าบลภูดิน ได้เปลี่ยนระบบของกล้องใหม่ โดยแก้ไขเป็นกล้องไร้สาย 
ติดตั้งตามจุดเสี่ยงอันตรายในพ้ืนที่ต าบลภูดิน ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งเทศบาลต าบลภูดิน เน้นเฉพาะจุด
ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายที่สุดซึ่งอนาคตจะด าเนินการติดตั้งให้ครอบคลุม       
ทุกพ้ืนที่ ที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย 
 

ที่ประชุม   : เห็นชอบตามที่เสนอ โดยแจ้งเลขานุการรายงานผลการประชุมให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นทราบต่อไปเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 

นายสุบิน พิมพ์จ่อง  : เนื่องจากทุกวันนี้ ปัญหาเกี่ยวกับไฟป่า หรือปัญหาเกี่ยวกับ 
กรรมการ    การเผาป่า มีมากข้ึนทุกวัน และมีท่ัวทุกพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจาก 

จิตส านึกของคนท่ีมีความมักง่าย เห็นแก่ตัว หากเราสร้างนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก
และเยาวชน ให้รู้จักการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาสิ่งเหล่านี้ก็อาจไม่มีในพ้ืนที่ของเราได้  
เพราะฉะนั้นผมขอเสนอ การอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลภูดิน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ไฟป่าในเขตพ้ืนที่ต าบลภูดิน เพ่ือให้เด็กเกิดกระบวนการของการเรียนรู้ในการ
รักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกุล : เทศบาลต าบลภูดิน มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน   เป็นประจ าทุกปี โดยส่วนใหญ่หากไม่ติดในเรื่องของมาตรการโควิด-19  
     เทศบาลต าบลภูดิน จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษา 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลภูดิน จัดอบมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
     เพ่ือสร้างพ้ืนฐานในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของสังคม 

ที่ประชุม   : เห็นด้วยตามที่เสนอ โดยแจ้งเลขานุการรายงานผลการประชุมให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นทราบ เกี่ยวกับโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลภูดิน 

 
นายสันติ กมลคร    : เสนอจัดซื้อถังออกซิเจน ประจ ารถฉุกเฉิน (EMS) ของเทศบาลต าบลภูดิน  
กรรมการ    เพ่ือใช้ส าหรับให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 
 
นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกุล : เทศบาลต าบลภูดิน ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ถังออกซิเจนแล้ว 
ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่อยู่ระหว่างของการ 

ด าเนินการ โดยจะแจ้งงานป้องกันฯ ให้ดูรายละเอียดในส่วนนี้  
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ที่ประชุม   : เห็นด้วยตามที่เสนอ โดยแจ้งเลขานุการรายงานผลการประชุมให้ผู้บริหาร 

ท้องถิ่นทราบต่อไป 
 
นางเพ็ญพรรษา จักษุธรรม : เสนออยากให้มีการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
กรรมการและเลขานุการ   แผนพัฒนาท้องถิ่น จากเดิม 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ภายใน 
     เดือนมีนาคม และ ครั้งที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 

ที่ประชุม   : มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ให้ก าหนดวาระการประชุมเป็น 2 ครั้ง  
     ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม  และ ครั้งที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 

ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องอ่ืน ๆ 

    : ไม่มี 

ปิดการประชุม   : ๑2.3๐ น. 
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นางเพ็ญพรรษา อ่ิมแผ้ว) 
                        กรรมการและเลขานุการ 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นางบุญรอด อินทนาศักดิ์) 
                             ประธานกรรมการ 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                             

รปูภาพประกอบการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 

เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒4 ธันวาคม ๒๕๖3  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลภูดิน 
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