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คํานํา 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายะเอียด/แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ แผนการดําเนินงานเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ ทําให้แนวทางการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณา
การ การทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงาน/โครงการ ในการดําเนินงาน จะทําให้
การติดตาม จะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึนอีก 

 แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๕ ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลก้านเหลืองต่อไป 
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สารบัญ 
 
เร่ือง            หน้า 
 
ส่วนที่ ๑ บทนํา 
   บทนํา              
   ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล      ๑ 
   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล      2 
   ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน       4 
   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล      5 
      
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
   บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.๑)      14 
   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๒)      30 
 
 
ภาคผนวก 
   ประกาศใช้แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลก้านเหลือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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ส่วนที่ ๑  
บทนํา 

 
๑.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนําแนวคิดและหลัดการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตําบล
ก้านเหลืองจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสําคัญ ดังน้ี 

  ๑.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆที่
ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 

  ๒.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆในการพัฒนา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  ๓.ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรค์อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน การดําเนินการตามแผนแต่ละโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

  ๔.ความสําคัญของการติกตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าการดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทํา
ให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึง จุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง
น้ี และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้ม่ัน รอโอกาศท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยส่ิงที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการ
ปรับปรุงให้ดีข้ึนต้ังรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเม่ือมีโอกาสก็จะใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ ส่ิงเหล่าน้ีจะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน เป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดีย่ิง 
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๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ว่าส่ิงใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือ การพัฒนาท้องถ่ินน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้กําหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  ๑.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้อถ่ินของเทศบาลตําบลก้านเหลือง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ๒.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 
  ๓.เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นของเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
  ๔.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
  ๕.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ ที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนใน
เทศบาลตําบลก้านเหลือง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  ๖.เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตังช้ีวัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓.ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 เพ่ือให้การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีของเทศบาลมีความสอดคล้องกับการจัดทําแผนของจังหวัด
และอําเภอ จึงได้กําหนดข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี จํานวน ๓ ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ินเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่จะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังที่เป็น
โครงการของเทศบาลเองและโครงการของเทศบาลเองและโครงการของหน่วยงานอ่ืน 

 ข้ันตอนที่ ๒ การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ินจัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจาก
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธสาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน ๒ ส่วน คือ 
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 ส่วนที่ ๑ บทนํา ประกอบด้วย 
   ๑.๑  บทนํา 
   ๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
   ๑.๓  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   ๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
 ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
   ๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด.๑) 
   ๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๒) 
 
 ข้ันตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล นําร่างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพ่ือประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ท้ังน้ี ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการจัดทํา…./ 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการสนับสนุนการ   รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา            หน่วยราชการส่วนกลาง  
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน        ส่วนภูมิภาค 

 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ   จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ   เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน 
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน        อื่น ๆ 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
      ผู้บริหารท้องถ่ิน   ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน 
 
 
 

ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้ 

อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการฯ 
 
 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลก้านเหลืองประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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๔.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 ๔.๑กรอบในการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้านเหลือง จะต้องดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ .ศ.๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ 
   (๑)กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒)ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลก้านเหลือง ที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามระเบียบฯ ต้องกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนท่ีสุ่มตรวจติดตามประเมินโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดําเนินงานของเทศบาล ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลก้านเหลือง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้ึนและสรุปรายงาน
ผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยท่ัวกันตามลําดับ
ต่อไป 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างย่ิง
เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตําบลก้านเหลืองใน
ฐานะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภาระหน้าท่ีที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการ
จัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในด้านต่างๆเพ่ือใช้
เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวาง
เป็นแผนผังข้ันตอนได้ ดังน้ี 
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 ข้ันตอนที่ ๑ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังน้ี 
  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
  ๑)สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
  ๒)ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  ๓)ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  ๔)หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  ๕)ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หน่ึงคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
 ข้ันตอนที่ ๒ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) 
 ข้ันตอนที่ ๓ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒) 
 ข้ันตอนที่ ๔ 
  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) 
 ข้ันตอนที่ ๕ 
  ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศปลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) 
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามแผนพัฒนาและประเมินผล 

 
 
   คณะกรรมการติดตาม          ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        และประเมินผล  
  เทศบาลตําบลก้านเหลือง  

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี 

 
 
 นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาล 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ ๑ คร้ัง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเคร่ืองมือที่ จําเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาท่ีกําลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม
ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการ
หรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว ซ่ึงการประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงาน
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่ ซ่ึงผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
๕.ระเบียบ วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 ๕.๑ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ 

  ข้อ ๒๘ ได้กําหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึง
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ิน
คัดเลือกจํานวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหน้าส่วนการ
บริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการ
เลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนทําหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

  ข้อ ๒๙ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้
ดังน้ี 
   ๑.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   ๔.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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๕.๒วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณน้ัน ว่า
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคคลที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสู่การบรรลุแผนที่กําหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน 
ได้แก่ แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลก้านเหลืองซ่ึงประกอบไปด้วย การติดตามการดําเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมและการเปล่ียนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการติดตาม
โครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
ซ่ึงเทศบาลตําบลก้านเหลือง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

  ๑.การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ท้ังน้ี กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดําเนินการแล้ว เม่ือส้ินปีงบประมาณให้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินนําเสนอสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยท่ัวกันอย่าง
น้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

  ๒.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
    ๑.แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    ๒.แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ๓.แบบประเมินผลการดําเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
    ๔.ข้อมูลในระบบ e – plan (www.dla.go.th) 
    ๕.แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาล 
    ๖.การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    ๗.การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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  ๓.การรายงานผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้านเหลืองมีอํานาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาแผนของเทศบาลตําบลก้านเหลือง โดยอย่างน้อยปี
ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 

                                                                                           ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
  

       ผู้บริหารท้องถ่ิน                               สภาท้องถ่ิน 
 
  
   

ธันวาคม 
 
 
    ผู้บริหารท้องถ่ิน                                                                                        ผู้บริหารท้องถ่ิน 

อปท. 
  
 
 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตําบล../อปท... 
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่ 
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ 
น้อยกว่าสามสิบวัน 
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๖.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆระหว่างดําเนิน
โครงการรองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังน้ี 
  ๑.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  ๒.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  ๓.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณและทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  ๔.สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้
ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๕.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการมีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และการกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๖.การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
สามารถ วินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากน้ียังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน
ความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได้ 
  ๗.ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในแต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆมีความสอดคล้องกัน ประสาน
การทํางานให้องค์รวมของหน่วยงาน เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  ๘.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆละประชาชนพึงพอใจเม่ือได้รับการบริการ 
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ส่วนที่ ๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์ 
      วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
  เทศบาลตําบลก้านเหลือง  สร้างเมืองให้น่าอยู่ 
  ควบคู่พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
  น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง 
พันธกิจ 
๑.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข 
๒.พัฒนาให้เป็นและเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
๓.พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 เทศบาลตําบลก้านเหลืองได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ๑.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถ่ินให้โปร่งใส เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรม ประชาธิปไตย และวัฒนธรรมาภิบาล  
  ๑.๒ พัฒนาภาวะผู้นําท้องถ่ินและการทํางานของบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล 
  ๑.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบรหิารจัดการการเงิน และ
งบประมาณ ของเทศบาลตําบลก้านเหลืองให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและบริการประชาชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่ 
  ๒.๑ การจัดทําผังเมือง 
  ๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 
  ๒.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
  ๒.๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุขโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
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๓.ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ๓.๑ แนวทางพัฒนา พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
โดยการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน 
  ๓.๒ แนวทางพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  
  ๓.๓ สงเคราะห์ ช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยและการดํารงชีวิต 
  ๓.๔ พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในด้านการดํารงชีวิตและน้อมนําแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 
 ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนรวมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
  ๔.๒ พัฒนาพ้ืนฟูแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่ิงปฎิกูล และน้ําเสีย 
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๕.๑  ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาฟ้ืนฟู แหล่งท่องเที่ยวให้ย่ังยืน 
  ๕.๒  พัฒนาคุณภาพการให้บริการการบริหารจัดการและส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 
จํานวน

งบประมาณ 
ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หน่วยดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
๑.๑ ด้านการพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่นให้โปร่งใสเพื่อน
สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมาภิบาล 

๓  ๑๓๐,๐๐๐.-  สํานักปลัด 

๑.๒ ด้านการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ 
ทางด้านการเงินการคลัง และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมภิบาล 

๑ 
 
๑ 

 ๑๔๐,๐๐๐.-  กองคลัง 
 

สํานักปลัด 
๑.๓ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงาน
และบริการประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓  ๖๐,๐๐๐.-  กองคลัง 

๑.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย เพื่อการบริหารและบริการประชาชนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๑๙  ๕,๓๙๙,๕๐๐.-  -สํานักปลัด 
-กองคลัง 
-กองการศึกษา 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 

รวม ๒๗  ๕,๙๒๓,๙๐๐.-   
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 
จํานวน

งบประมาณ 
ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หน่วย

ดําเนินการ 
ยุทธศาสตร์ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้น่าอยู่      
๒.๑ แนวทางการพัฒนาจัดทําผังเมือง -  -   
๒.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

๒  ๕,๐๕๐,๐๐๐.-  กองช่าง 

๒.๓ แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตําบลก้านเหลือง 

๒  ๙๐,๐๐๐.-  สํานักปลัด 
(งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความ
สงบภายใน) 

๒.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุขโดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๒  ๖๐,๐๐๐.-   

รวม ๖  ๕,๒๐๐,๐๐๐.-   
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 
จํานวน

งบประมาณ 
ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หน่วย

ดําเนินการ 
ยุทธศาสตร์ 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน      
๓.๑ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของหมู่บ้านชุมชนใน
การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน
พึ่งตนเอง 

-  -   

๓.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
สาธารณสุขการกีฬา การศาสนาและวัฒนธรรมจารีตประเพณี 

๓๘  ๓,๔๐๕,๒๐๐   

๓.๓ แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ในด้านที่อยู่อาศัยและการดํารงชีวิต 

๔  ๑๙,๔๔๕,๖๐๐  สํานักปลัด 
กอง

การศึกษา 
๓.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมกระวนการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 

๖  ๑๒๐,๐๐๐  สํานักปลัด 

รวม ๔๘  ๒๒,๙๗๐,๘๐๐   
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 
จํานวน

งบประมาณ 
ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หน่วย

ดําเนินการ 
ยุทธศาสตร์ 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
๔.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ดิน น้ําและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั้ง
ยืน 

๑  ๑๐,๐๐๐   

๔.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ําและการบริหารจัดการ
น้ําอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

-  -   

๔.๓ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ ชุมชน สิ่ง
ปฏิกูลและน้ําเสีย 

๑  ๒๐,๐๐๐   

รวม ๒  ๓๐,๐๐๐   
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ 
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว      
๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟู 
แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 

๑  ๑๐,๐๐๐  -สํานักปลัด 
-กองสาธารณสุขฯ 

๕.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านบุคลากร 
โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย 

๓  ๕,๐๘๐,๓๙๐  -กองช่าง 

รวม ๓  ๕,๐๙๐,๓๙๐   
บัญชีครุภัณฑ์      

รวมบัญชีครุภัณฑ์ ๑๖  ๓๒๙,๕๐๐  -สํานักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐  ๓๙,๕๔๔,๕๙๐   
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน : งานก่อสร้าง (แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง) 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
โครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น 
*ทบ หน้า ๙๖ 

เพื่อ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ 

ชุมชน/
หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล

ตําบล
ก้านเหลือง 

กองช่าง             

๒ 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้ํา 
บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑ 
ตําบลก้านเหลือง อําเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
*ทบ หน้า ๙๖ 

เพื่อ 
๕๐,๐๐๐ 

ชุมชน/
หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล

ตําบล
ก้านเหลือง 

กองช่าง             

๓ 
โครงการสนามเด็กเล็ก
สร้างปัญญา                 
*ทบ หน้า ๔๘ 

เพื่อ 
๕๐,๐๐๐ 

ทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

************************ 
 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการพัฒนาเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
*ทบ หน้า ๑๒ 

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานราชการกับ
ชุมชน 

๔๕,๖๕๐ 
ชุมชน/

หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล

ตําบล
ก้านเหลือง 

สํานักปลัด             

๒ 
-โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงาน
เทศบาลตําบลก้านเหลือง  
*ทบ หน้า ๑๒ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 

๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

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

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๒ พัฒนาภาวะผู้นําท้องถิ่นและการทํางานของบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
โครงการฝึกอบรม สัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของ
นายกเทศมนตรีสมาชิก 
และพนักงานเทศบาล 
และผู้ทําคุณประโยชน์
ให้กับเทศบาล 
*ทบ หน้า ๑๑ 

เพื่อพัฒนาความรู้
นายกเทศมนตรี 

สมาชิก และพนักงาน
เทศบาล ตําบล
ก้านเหลือง 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล
ตําบล
ก้านเหลือง 

สํานักปลัด             

๒ 
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงาน
เทศบาลตําบลก้านเหลือง 
*ทบ หน้า ๑๒ 

เพื่อสร้างจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

๒๐,๐๐๐ 
ชุมชน/
หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
ตําบล
ก้านเหลือง 

สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

************************ 
 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (แนวทางการพัฒนา ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน) 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
อุดหนุนโครงการ ผลิต
ดอกไม้จันทร์จําหน่าย 
ในชุมชน บ้านก้านเหลือง 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในเขต

หมู่บ้านหรือหมู่บ้าน
ข้างเคียงมีอาชีพ

เสริมสร้างรายได้ให้
ครัวเรือน 

 

๑๐,๐๐๐ 
บ้าน

ก้านเหลือง 
หมู่ที่ ๑ 

สํานักปลัด             

๒ 
อุดหนุนโครงการกลุ่มทอ
ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านโคกสูง หมู่
ที่ ๒ 

เพื่อหาอาชีพเสริม
ให้แก่ครอบครัว หลัง
ฤดูทํานาสมาชิกใน
กลุ่มจะได้มีรายได้

เสริมเพื่อเลี้ยงชีพและ
ครอบครัวต่อไป 

๒๐,๐๐๐ 
บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ ๒              

๓ 
อุดหนุนโครงการกลุ่มทอ
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 
บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้สมาชิกมีกลุ่ม
อาชีพที่เข้มแข็งใน
หมู่บ้านและให้เกิด
รายได้ของสมาชิกใน

ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ 
บ้าน

ก้านเหลือง 
หมู่ที่ ๑ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (แนวทางการพัฒนา ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน) 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๔ 
อุดหนุนโครงการกลุ่ม
แม่บ้านย้อมสีธรรมชาติภู
กระแต บ้านตลาด หมู่ที่ ๘ 

เพื่อเป็นอาชีพให้แก่
ครอบครัว หลังฤดูทํา
นา สมาชิกในกลุ่มให้

มีรายได้ 
 

๒๐,๐๐๐ 
บ้านตลาด 
หมู่ที่ ๘ สํานักปลัด             

๕ 
อุดหนุนโครงการทําขนม
ดอกจอก บ้านหนองโก 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
มีอาชีพเสริม สร้าง
รายได้ให้กับครอบ
เรือน จัดตั้งเป็น

กองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครัวเรือนยากจน 

๑๐,๐๐๐ 
บ้านหนอง
โก หมู่ที่ ๓              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
************************ 

   แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชนเสริงสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
 

มี.
ค.

 

เม
.ย พ.
ค  

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๑.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง 
*ทบ หน้า ๑๕ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

 
๓๓,๖๐๐ 

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง สํานักปลัด             

๒ 
ครุภัณฑ์สํานักงาน  
๑.จัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง 
MAVIC AIR ๒ * ทบ หน้า ๑๕ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

 
๒๕,๙๐๐ 

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง สํานักปลัด             

๓ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๑.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in One สําหรับงาน
ประมวลผล    * ทบ หน้า ๒๓ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

 
๒๓,๐๐๐ 

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง กองคลัง             

๔ 
จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน   ๑.
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระจก
แบบสไลด์ ขนาด ๕ ฟุต  *ทบ 
หน้า ๒๔ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

 
๒๔,๐๐๐ 

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง 

กองคลัง 
            

๕ 
๑.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) *ทบ หน้า ๒๕ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

 
7,500 

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง 

กองคลัง 
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    แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชนเสริงสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ  มี.
ค.

 

เม
.ย 

พ.
ค  มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๖ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๑.จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 3 แรงม้า  * 
ทบ หน้า ๒๙ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

 

๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 
สํานักปลัด 

(แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน) 

            

๗ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๑.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in One สําหรับงาน
ประมวลผล    * ทบ หน้า ๓๐ 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

๒๓,๐๐๐ 
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 
สํานักปลัด 

(แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน) 

            

๘ 
๑.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) *ทบ หน้า ๓๐ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

สํานักปลัด 
(แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน) 

            

๙ 
๑.ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 
*ทบ หน้า ๓๕ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

๗,๐๐๐ 
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กองการศึกษา 
            

๑๐ 
๑.จัดซื้อโต้ะเก้าอี้สํานักงาน *
ทบ หน้า ๔๗ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

 

๙,๐๐๐ 
(ศพด.)
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
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 แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชนเสริงสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑๑ 
๑.จัดซื้อชั้นวางของ       *
ทบ หน้า ๔๗ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน ๕,๐๐๐ 

(ศพด.)
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กองการศึกษา
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประ 
ถมศึกษา) 

            

๑๒ 
๑.จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่          *ทบ 
หน้า ๔๗ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของเทศบาล

ตําบลก้านเหลือง 
๒๒,๐๐๐ 

(ศพด.)
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กองการศึกษา
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประ 
ถมศึกษา) 

            

๑๓ 
๑.ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนาม
กีฬาชุมชน 
*ทบ หน้า ๘๕ 

เพื่อให้สามารถเล่นกีฬา
ได้ทั้งกลางวันและ

กลางคืน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
หมู่ที่ 

7,12,14 
และเทศบาล

ตําบล
ก้านเหลือง 

กองการศึกษา
(งานศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

            

๑๔ 
โครงการชุดทดสอบความ
เข้มข้นของคอนกรีต 
(Slump Test) 
* ทบ หน้า ๙๕ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน ๕,๐๐๐ 

เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 
กองช่าง             

๑๕ 
โครงการแบบหล่อคอนกรีต 
(Molds) 
* ทบ หน้า ๙๕ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน ๔๐๐,๐๐๐ 

บ้านหนอง
สองห้อง หมู่

ที่ ๗ 
กองช่าง             

 
 
 
 
 



 
 

-27- 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
************************ 

   
 แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
โครงการสถานปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
*ทบ หน้า ๒๘ 

เพื่อปลูกจิตสํานึกและ
อุดมการณ์ให้กับสมาชิก 

อปพร. 
 

๑๐,๐๐๐ 
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 
สํานักปลัด

(แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน) 

            

๒ 
โครงการตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
สําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่,
เทศกาลสงกรานต์ 
*ทบ หน้า ๒๘ 

เพื่อบริการประชาชนใน
การเดินทางในวันหยุด 

 
๘๐,๐๐๐ 

ในเขต
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

สํานักปลัด
(แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน) 

            

๓ 
ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครกู้ชีพ 
* ทบ หน้า ๕๓ 

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนกู้ชีพ 
 ๔๔๗,๕๐๐ 

เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 
สาธารณสุขฯ             

๔ 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า 
๔๕,๐๐๐ 

ในเขต
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

สาธารณสุขฯ             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

************************ 
 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้น่าอยู่ 
   แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และอบายมุขโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดขอนแก่น  
* ทบ หน้า ๘๐ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด

ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น 

 

๓๐,๐๐๐ 
จังหวัด
ขอนแก่น สํานักปลัด             

๒ 
อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอแวงน้อย 
*ทบ หน้า ๘๐ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในเขตอําเภอแวงน้อย 

 

๓๐,๐๐๐ 
ที่ทําการ
อําเภอแวง

น้อย 

สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
************************ 

 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
   แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๑ แนวทางพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของหมู่บ้านชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชนพึ่งตนเอง 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพของคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๕ 
*ทบ หน้า ๗๔ 

เพื่อให้ราษฎรมี
รายได้เสริม 

 

๓๐,๐๐๐ 
ในเขต
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
************************ 

 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
   แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๒ แนวทางพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 
*ทบ หน้า ๔๔ 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารครบ ๕ 

หมู่ 
๔๔๗,๖๑๕ 

(ศพด.)
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถม 
ศึกษา) 

            

๒ 
โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน ๖ โรงเรียน 
 *ทบ หน้า ๔๘ 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารครบ ๕ 

หมู่ 
๒,๒๙๓,๒๐๐ 

ในเขต
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กองการศึกษา
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถม 
ศึกษา) 

            

๓ 
อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อ
การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านบะ
แหบหญ้าคา 

เพื่อการเรียนรู้ ตาม
ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
โรงเรียน

บ้านนะแหบ
หญ้าคา 

กองการศึกษา
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถม 
ศึกษา) 

            

๔ 
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในต้านภัยยาเสพติดสาน
สัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้าน
ตลาดหนองแก 

เพื่อแข่งขันกีฬาภายใน
ต้านภัยยาเสพติดสาน

สัมพันธ์ชุมชน 
๑๐,๐๐๐ 

โรงเรียน
บ้านตลาด
หนองแก 

กองการศึกษา
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถม 
ศึกษา) 
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แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๒ แนวทางพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ 
อุดหนุนโครงการฝึกซ้อมและ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านหนองโกโสก
กระหนวน   *ทบ หน้า ๔๙ 

เพื่อแข่งขันกีฬาภายใน
ต้านภัยยาเสพติดสาน

สัมพันธ์ชุมชน 
๑๐,๐๐๐ 

โรงเรียนบ้าน
หนองโกโสก
กระหนวน    

กอง
การศึกษา
(งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และประถม 

ศึกษา) 

            

๖ 
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในต้านภัยยาเสพติดสาน
สัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนวัด
จุมพล (วรพรตอุปถัมภ์) 
*ทบ หน้า ๔๙ 

เพื่อแข่งขันกีฬาภายใน
ต้านภัยยาเสพติดสาน

สัมพันธ์ชุมชน 
๑๐,๐๐๐ 

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา
(งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และประถม 

ศึกษา) 

            

๗ 
อุดหนุนโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬาต่อต้าน
ยาเสพติด โรงเรียนบ้านโสกน้ํา
ขาว    *ทบ หน้า ๔๙ 

เพื่อส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านกีฬาต่อต้าน

ยาเสพติด   
โรงเรียนบ้านโสกน้ําขาว   

๑๐,๐๐๐ 
โรงเรียนบ้าน
โสกน้ําขาว     

กอง
การศึกษา
(งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และประถม 

ศึกษา) 

            

๘ 
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนประ 
ถมศึกษาในเขตเทศบาล  
*ทบ หน้า ๕๐ 

เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดี
ให้กับนักเรียนในเขต

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง 

๒๐,๐๐๐ 
โรงเรียนบ้าน
โคกใหญ่
หนองสอง

ห้อง 

กอง
การศึกษา
(งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และประถม 

ศึกษา) 
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  แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๒ แนวทางพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ 
อุดหนุนโครงการกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด โรงเรียนบ้านโคก
ใหญ่หนองสองห้อง                
*ทบ หน้า ๕๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 
กองการศึกษา             

๑๐ 
โครงการงานครบรอบ ๑๗ ปี 
วันมรณภาพหลวงปู่พระครูว
รพรตวิธาน สืบสานประเพณี
บุญบั้งไฟ   *ทบ หน้า ๘๖ 

เพื่อเพื่อให้เด็กเรียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
ในเขต
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กองการศึกษา             

๑๑ 
โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู       
*ทบ หน้า ๓๘ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกถึงความ

กตัญญูกตเวที 
๑,๐๐๐ 

(ศพด.)
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กองการศึกษา
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถม 
ศึกษา) 

            

๑๒ 
โครงการแห่เทียนพรรษา *ทบ 
หน้า ๔๒ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้ถึง
วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
๕,๐๐๐ 

(ศพด.)
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถม 
ศึกษา) 

            

๑๓ 
โครงการวันแม่แห่งชาติ  *ทบ 
หน้า ๔๑ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกถึงความ

กตัญญูกตเวที 
๑๐,๐๐๐ 

(ศพด.)
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กองการศึกษา
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถม 
ศึกษา) 
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แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๒ แนวทางพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๔ 
โครงการกีฬาสัมพันธ์   
 *ทบ หน้า ๓๙ 

เพื่อให้เด็กมีความ
สามัคคีสามารถ

แสดงออกได้สมวัย 
 

๓๐,๐๐๐ 
(ศพด.)

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา
(งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และประถม 

ศึกษา) 

            

๑๕ 
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่าง ๆ * 
ทบ หน้า ๘๕ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ 

๑๐,๐๐๐ 
ในเขต

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา             

๑๖ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลก้านเหลือง  
* ทบ หน้า ๘๔ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนแกนนํา เยาวชน 
สภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง เช่น การ
ประกวดร้องเพลง,การ
แข่งขันทักษะด้านตรี 

ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ 
ในเขต

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๗ 
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
เด็กและเยาวชน ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมภาครัฐและ
เอกชนในระดับต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมภาครัฐและ
เอกชนในระดับต่างๆ 

๓๐,๐๐๐ 
ในเขต

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา 
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   แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๒ แนวทางพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๘ 
โครงการสืบสานงานประเพณี
รดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องใน
วันสงกรานต์    
*ทบ หน้า ๘๖ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามของท้องถิ่น 
 

๗๐,๐๐๐ 
ในเขต

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๙ 
โครงการประเพณีบุญเดือนหก 
*ทบ หน้า ๘๖ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามของท้องถิ่น 
๒๐๐,๐๐๐ 

ในเขต
เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา 

            

๒๐ 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
สืบสานประเพณีท้องถิ่นทั้ง 
๑๔ หมู่บ้าน       
*ทบ หน้า ๘๗ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามของท้องถิ่น 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
ในเขต

เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา 

            

๒๑ 
อุดหนุนโครงการรัฐพิธีอําเภอ
แวงน้อย            * ทบ หน้า 
๗๙ 

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

๒๕,๐๐๐ 
ที่ทําการ
อําเภอแวง

น้อย 
กอง

การศึกษา 
            

๒๒ 
อุดหนุนงานเทศกาลไหม
ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน 

เพื่อสนับสนุนงาน
เทศกาลไหมประเพณีผูก

เสี่ยวและ 
๕๐,๐๐๐ 

เหล่ากาชาด
จังหวัด
ขอนแก่น 

สํานักปลัด             

๒๓ 
อุดหนุนงานกาชาดอําเภอแวง
น้อย       
*ทบ หน้า ๘๐ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามของท้องถิ่น 
 

๒๐,๐๐๐ 
ที่ทําการ
อําเภอแวง

น้อย 
สํานักปลัด             

๒๔ 
อุดหนุนโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ประถมในเขตเทศบาล* ทบ 
หน้า 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลมีคุณธรรม

จริยธรรม 
๒๐,๐๐๐ 

โรงเรียน
ประถมในเขต

เทศบาล 
กอง

การศึกษา 
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แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๒ แนวทางพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๕ 
โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 
* ทบ หน้า ๔๐ 

เพื่อรองรับการ
ตรวจสอบแผนงาน

จากหน่วยงาน 

๕,๐๐๐ 
(ศพด.) 
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา 

            

๒๖ 
โครงการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
* ทบ หน้า ๔๐ 

เพื่อรองรับการ
ตรวจสอบแผนงาน

จาก สมฐ. 

๕,๐๐๐ 
(ศพด.) 
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา 

            

๒๗ 
โครงการป้องกันอุบัติติภัย
ในวัยเด็ก 
* ทบ หน้า ๔๓ 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุของเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ 

(ศพด.) 
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กอง
การศึกษา 

            

๒๘ 
ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ - 
ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ   *ทบ หน้า ๑๔๖ 

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี

ความสะดวกในการ
เรียน 

 

๒๕๒,๐๐๐ 
(ศพด.) 
เทศบาล สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
   แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ สงเคราะห์ ช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยและการดํารงชีวิต 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
โครงการสนับสนุนเบี้ย
เพื่อการยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 
*ทบ หน้า ๒ 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเพื่อ
การยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 

๒๑๐,๐๐๐ 
ในเขต
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

สํานักปลัด             

๒ 
โครงการสนับสนุนเบี้ย
เพื่อการยังชีพผู้พิการ 
 *ทบ หน้า ๒ 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเพื่อ
การยังชีพผู้พิการ 

 

๓,๖๙๑,๒๐๐ 
ในเขต
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

สํานักปลัด             

๓ 
โครงการสนับสนุนเบี้ย
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 
 *ทบ หน้า ๑๗๐ 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเพื่อ
การยังชีพผู้สูงอายุ ๑๕,๕๒๔,๔๐๐ 

(ศพด.)
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ
ป้องกันปัญหามลพิษทาง
อากาศจากฝุ่นละออง 
PM 2.๕ 
*ทบ หน้า ๙๘ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พันธ์พืชท้องถิ่นไม่ให้

สูญพันธ์ 
 

๒๐,๐๐๐ 
ในเขต
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

สํานักปลัด             

๒ 
โครงการ คลองสวย น้ํา
ใส คนไทยมีความสุข 
 *ทบ หน้า ๑๔๖ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ดินและน้ํา ๓๐,๐๐๐ 

ในเขต
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
************************ 

 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฎิกูล และน้ําเสีย 
ที่ โครงการกิจ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
ค่าจ้างเหมากําจัดหรือฝัง
กลบบ่อขยะมูลฝอย  
*ทบ หน้า ๕๓ 

เพื่อการทําลายขยะ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
ในเขต
เทศบาล
ตําบล

ก้านเหลือง 

กอง
สาธารณสุข 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 
 


