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-1ส่วนที่ ๑
บทนํา
๑.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลัดการติดตามและประเมินผล (Monitoring and
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล สามารถกํากับดูแล
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลก้านเหลืองจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ ดังนี้
๑.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆที่ดําเนินการหรือไม่
ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน
๒.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆในการพัฒนา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัย
หรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร
๓.ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค์อะไรบ้าง
ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนแต่ละโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔.ความสําคัญของการติกตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าการดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (Opportunities)
ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ
งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอ
โอกาศที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและ
ถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียใน ให้เกิดประโยชน์เพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

-2๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควร
ดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามี
ปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็น
เพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
๑.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้อถิ่นของเทศบาลตําบลก้านเหลือง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตาม
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการดําเนินงาน
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้
๓.เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่
เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นของเทศบาลตําบลก้านเหลือง
๔.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลก้านเหลือง
๕.เพื่ อสร้ างความรั บ ผิ ดชอบ ที่ จะต้ องผลั กดั น ให้ การดํา เนิ น การตามแผนงาน โครงการต่ า ง ๆเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลตําบลก้านเหลือง หรือ
สังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖.เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตังชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓.ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
เพื่อให้การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีของเทศบาลมีความสอดคล้องกับการจัดทําแผนของจังหวัดและอําเภอ จึงได้
กําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี จํานวน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นโครงการของเทศบาลเองและโครงการของเทศบาลเองและ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจากหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธสาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครง
แผนการดําเนินงาน ๒ ส่วน คือ

-3ส่วนที่ ๑ บทนํา ประกอบด้วย
๑.๑ บทนํา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด.๑)
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๒)
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล นําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนการจัดทํา….

-4-

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่น ๆ

ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการฯ

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลก้านเหลืองประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

-5๔.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๑กรอบในการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลตํ า บลก้ า นเหลื อ ง จะต้ อ งดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ .ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙
(๑)กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒)ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้ องถิ่ นเพื่ อ ให้ ผู้ บริ หารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒนาท้ อ งถิ่ น พร้อมทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลก้านเหลือง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้อง
กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินโครงการ/กิ จกรรมที่ดําเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้ จ่า ย
งบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์
ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลก้านเหลือง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้นและสรุปรายงาน
ผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลก้านเหลือง และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลําดับต่อไป
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการ
ติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตําบลก้านเหลืองในฐานะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่
จะต้องให้บริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดําเนินการในด้านต่างๆเพื่อใช้เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
๒)ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน

-6๓)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๔)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕)ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้ เ ป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศปลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

-7แผนผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามแผนพัฒนาและประเมินผล
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
เทศบาลตําบลก้านเหลือง

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา เป็ น เครื่ อ งมื อที่ จํ า เป็ น ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่
กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลัง
ดําเนินการหรือภายหลังที่ การดําเนินการสําเร็ จเสร็ จสิ้ นไปแล้ ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจํ าเป็นเช่นเดี ยวกั บการติ ดตาม การ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดําเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

-8๕.ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๕.๑ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙
ข้อ ๒๘ ได้กําหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้
ข้อ ๒๙ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้
๑.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้ องถิ่ น เพื่อให้ ผู้บ ริ ห ารท้ องถิ่ นเสนอต่ อสภาท้ องถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่ น พร้ อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๔.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๕.๒วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
หรือไม่ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสู่การบรรลุแผนที่
กําหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลก้านเหลืองซึ่ง
ประกอบไปด้วย การติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณการติ ด ตามโครงการ/กิ จ กรรมที่ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุน เฉพาะกิ จ ตลอดจนปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิน งานการ
ประเมิ นผลแผนพั ฒนาท้องถิ่ น สี่ ปี เป็นการตรวจสอบผลที่ เ กิด ขึ้ นจริง เมื่ อดํ าเนิ นโครงการ/กิ จกรรมแล้ วเสร็ จเปรี ยบเที ย บกั บ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

-9๑.การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ทุกครั้งที่ดําเนินการแล้ว เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลใน
ภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บ ริ หารท้ องถิ่น นํ าเสนอสภาท้ องถิ่ น คณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่ นและประกาศผลการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน
๒.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๑.แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓.แบบประเมินผลการดําเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔.ข้อมูลในระบบ e – plan (www.dla.go.th)
๕.แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาล
๖.การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗.การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓.การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้านเหลืองมีอํานาจหน้าที่ในการรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาแผนของเทศบาลตําบลก้านเหลือง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-10ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
ผู้บริหารท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

ธันวาคม
ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
อปท.

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตําบล../อปท...
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน

๖.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆระหว่างดําเนินโครงการรองลงมา
คือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
๑.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการตามโครงการ
ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยั ด คุ้มค่าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณและ
ทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

-๑๑๔.สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆที่จะนําไป
จัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ
จากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
๕.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความ
สํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และการกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๖.การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ สามารถ วินิจฉัย สั่ง
การได้ อย่างถูกต้ อง ชั ดเจน รั ดกุมมี เหตุ มีผลในการพั ฒนาท้ องถิ่นให้ ส อดคล้ องกั บสภาพความเป็ นจริ ง และตามอํ า นาจหน้ า ที่
นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
๗.ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในแต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆมีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้องค์
รวมของหน่วยงาน เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ
ละประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

-12ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตําบลก้านเหลือง
เทศบาลตําบลก้านเหลือง
สร้างเมืองให้น่าอยู่
ควบคู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง
พันธกิจ
๑.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข
๒.พัฒนาให้เป็นและเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
๓.พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบาลตําบลก้านเหลืองได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และวัฒนธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนาภาวะผู้นําท้องถิ่นและการทํางานของบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
๑.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน และงบประมาณ ของ
เทศบาลตําบลก้านเหลืองให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่
๒.๑ การจัดทําผังเมือง
๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลก้านเหลือง
๒.๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และอบายมุขโดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

-13๓.ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
๓.๑ แนวทางพัฒนา พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริม
การจัดทําแผนชุมชน
๓.๒ แนวทางพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี
๓.๓ สงเคราะห์ ช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยและการดํารงชีวิต
๓.๔ พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในด้านการดํารงชีวิตและน้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพเพียงไปใช้ใน
การดํารงชีวิต
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนรวมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน
๔.๒ พัฒนาพื้นฟูแหล่งน้ําและบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฎิกูล และน้ําเสีย
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
๕.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
๕.๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

-14รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
แผน
งาน
ที่
๑.

โครงการ

สถานะการดําเนินการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
อนุมัติ
เบิกจ่าย
คงเหลือ ที่รับผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
๑.๑ โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา
ทัศนศึกษาดูงาน
๑๐๐,๐๐๐.เพิ่มประสิทธิ
ภาพการทํางานและ
บริหารจัด
การแบบบูรณาการ
ของนายก
เทศมนตรี สมา
ชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศ
บาลและบุคคลที่ทํา
คุณประโยชน์ให้กับ
เทศบาล
๑.๒ โครงการ
๓๐,๐๐๐.เทศบาลเคลื่อน
ที่

1
๒๒๒,๙๐๐.-

๐.-

-

๓๐,๐๐๐.-

๑.๓ โครงการ
จัดทําซุ้มเฉลิม
พระเกียรติในวัน
สําคัญต่างๆ

๓๐,๐๐๐.-

๓๐,๐๐๐

-

๑.๔ โครงการอบ
รบคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
พนักงานเทศ
บาลตําบลก้าน
เหลือง

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๑

๑

๑

ผลสัมฤทธิ์

สามารถดําเนิน
โครงการได้

ไม่ได้ดําเนิน
โครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่
สามารถ
ดําเนินการได้
สามารถดําเนิน
โครงการได้

ไม่ได้ดําเนิน
โครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่
สามารถ
ดําเนินการได้

-15รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
แผน
งาน
ที่
๒.

๓.

สถานะการดําเนินการ
โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
อนุมัติ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ที่รบั ผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ
แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน
๒.๑โครง
การตั้งจุด
ตรวจบริการ
ประชาชน
ในช่วงเทศ
กาลสําคัญ
เช่นเทศกาล
สงกรานต์,
เทศกาลปีใหม่
๒.๒โครงการจัด
ประชุมชี้แจง
นโย
บายและพิธีสวน
สนามในวัน
อปพร.
กองการ
ศึกษา(งาน
ระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา)
๓.๑โครงการ
จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ
๓.๒โครงการ
จัดกิจกรรมวัน
สําคัญ
(กิจกรรมวัน
ไหว้ครู)
๓.๓โครงการ
กีฬาสีสัมพันธ์

๑

ผลสัมฤทธิ์

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

ดําเนินโครงการ
แล้วเสร็จ

๒๐,๐๐๐.-

-

๒๐,๐๐๐.-

๑

เนื่องจาก
สถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดําเนินการ
ได้

๕๐,๐๐๐.-

-

๕๐,๐๐๐.-

๑

เนื่องจาก
สถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดําเนินการ
ได้

๑,๐๐๐.-

-

๑,๐๐๐.-

๑

เนื่องจาก
สถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดําเนินการ
ได้

๓๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

๑

เนื่องจาก
สถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดําเนินการ
ได้

-16รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลําดับ โครงการ
ที่

อนุมัติ
(บาท)

การ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ หน่วยงาน
สถานะการดําเนินการ
(บาท) ที่รบั ผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ

ผลสัมฤทธิ์

๓.๔โครง
การจัดกิจ
กรรมวันขึ้นปี
ใหม่
๓.๕โครง
การปฐม
นิเทศและ
ประชุมผู้
ปกครอง
๓.๖ โครง
การประ
กันคุณ
ภาพภาย
นอก
๓.๗โครง
การประ
กันคุณ
ภาพภาย
ใน
๓.๘โครง
การเยี่ยม
บ้านเด็ก
๓.๙โครง
การรับสมัคร
เด็กนักเรียน
ใหม่
๓.๑๐โครง
การวันแม่
แห่งชาติ
๓.๑๑
โครงการวัน
สําคัญทาง
ศาสนา(แห่
เทียน
พรรษา)

๒,๐๐๐.-

-

๒,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

เนื่องจากสถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

เนื่องจากสถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้

๕,๐๐๐.-

-

๕,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

เนื่องจากสถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้

๕,๐๐๐.-

-

๕,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

เนื่องจากสถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้

๕,๐๐๐.-

-

๕,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

๓,๐๐๐.-

-

๓,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

เนื่องจากสถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้
เนื่องจากสถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

๕,๐๐๐.-

-

๕,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

เนื่องจากสถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้
เนื่องจากสถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้
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รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลําดับ โครงการ
ที่

๔.

อนุมัติ
(บาท)

การ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

๓.๑๒โครง
การศูนย์ 3 วัย

๕,๐๐๐.-

-

๕,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

๓.๑๓โครง
การป้อง
กันอุบัติใน
วัยเรียน
๓.๑๔โครง
การค่าอา
หารกลาง
วันศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กเทศ
บาลตําบล
ก้านเหลือง
๓.๑๕โครง
การพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย
(แข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการ)

๕,๐๐๐.-

-

๕,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

๕๒๙,๒๐๐.-

-

๕๒๙,๒๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

อุดหนุนส่วน
ราช
การ
๔.๑อุด
หนุนโครง
การเดิน
ทางไกล
เข้าค่าย
ลูกเสือ เนตร
นารี
โรงเรียน
ก้านเหลือง
วิทยาคม

หน่วยงาน
สถานะการดําเนินการ
ที่รับผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ

กอง
การศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

เนื่องจากสถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้
เนื่องจากสถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้
๑

๑

ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ

เนื่องจากสถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้

๑

ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ
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รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลําดับ โครงการ
ที่

อนุมัติ
(บาท)

การ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

๒๐,๐๐๐.๔.๒อุดหนุน
โครงการ
เข้าค่ายลูกเสือ
เนตรนารี
นักเรียนในเขต
ประถม
ศึกษาในเขต
เทศบาลตํา
บลก้าน
เหลือง
๔.๓อุด
๑๐,๐๐๐.หนุนโครง
การแข่งขัน
กีฬาภาย
ในต้านภัยยา
เสพติด
สานสัม
พันธ์ชุมชน
โรงเรียนวัด
จุมพล
(วรพรต
อุปถัมภ์)

-

๒๐,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ

-

๑๐,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ

๔.๔โครง
การกีฬาต้าน
ยาเสพติด
๔.๕โครง
การเกษตร
เพื่อการ
เรียนรู้
๔.๖โครง
การฝึก
ซ้อมและ
แข่งขันกีฬา
ต่อ
ต้านยา
เสพติด

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ

๒๐,๐๐๐.-

-

๒๐,๐๐๐.-

หน่วยงาน
สถานะการดําเนินการ
ที่รับผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ

กอง
การศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ
๑

-19รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลําดับ โครงการ
ที่
๔.๗โครง
การฝึกซ้อม
และเล่นกีฬา
ต่อต้านยา
เสพติด

๕.

อนุมัติ
(บาท)

การ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

ดําเนิน
โครงการแล้ว
เสร็จ

-

๓๐,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

ดําเนิน
โครงการแล้ว
เสร็จ

-

๒,๑๐๘,๐๐๐.-

กอง
การศึกษา

๑

ดําเนิน
โครงการแล้ว
เสร็จ

-

๔๕,๐๐๐.-

๔.๘โครง
๑๐,๐๐๐.การส่ง
เสริมความ
เป็นเลิศ
ทางด้าน
กีฬาต้านยา
เสพติด
๓๐,๐๐๐.๔.๙โครง
การอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน
ประถมศึก
ษาในเขต
เทศบาลฯ
๔.๑๐โครง ๒,๑๐๘,๐๐๐.การอาหาร
กลางวัน
นักเรียน ๖
โรงเรียน
สาธารณสุข
และสิ่ง
แวดล้อม
๕.๑โครง
๔๕,๐๐๐.การสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอด
ภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน
สถานะการดําเนินการ
ผลสัมฤทธิ์
ที่รับผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ
ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ
กอง
๑
ดําเนิน
การศึกษา
โครงการแล้ว
เสร็จ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

๑

ดําเนิน
โครงการแล้ว
เสร็จ

-20รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลําดับ โครงการ
ที่
๕.๒โครง
การสํารวจ
ข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์
สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า
๕.๓โครง
การควบคุม
การขาดสาร
ไอโอดีนของ
สมเด็จพระ
เทพรัตน
ราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 1
- ๑๔
๕.๔โครง
การสืบสาน
พระราชป
ณิธานสม
เด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้า
นม หมู่ที่ 1 ๑๔
๕.๕โครง
การตรวจ
สุขภาพ
เคลื่อนที่
สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

อนุมัติ
(บาท)

การ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

หน่วยงาน
สถานะการดําเนินการ
ที่รับผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ
ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ

ผลสัมฤทธิ์

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

๑

ดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จ

๕,๐๐๐.-

-

๕,๐๐๐.-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

๑

ดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จ

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

๑

ดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จ

๒๕,๐๐๐.-

-

๒๕,๐๐๐.-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

๑

ดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จ

-21รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลําดับ โครงการ
ที่

๖

อนุมัติ
(บาท)

การ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

หน่วยงาน
สถานะการดําเนินการ
ผลสัมฤทธิ์
ที่รับผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ
ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ
๒๐,๐๐๐.กอง
๑
ดําเนินโครงการ
สาธารณสุข
แล้วเสร็จ
และ
สิ่งแวดล้อม

๕.๖โครง
๒๐,๐๐๐.การอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
ระงับโรคติด
ต่อ

-

๕.๗โครง
๕๐,๐๐๐.การการ
จัดการขยะ
ลดภาวะ
โรคร้อน
๕.๘อุดหนุน ๑๒๐,๐๐๐.โครงการ
เพื่อสนับ
สนุนค่าป่วย
การสําหรับ
นักบริบาล
ท้องถิ่น

-

๕๐,๐๐๐.-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

๑

ดําเนินโครงการ
แล้วเสร็จ

-

๑๒๐,๐๐๐.-

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

๑

ดําเนินโครงการ
แล้วเสร็จ

๓๐,๐๐๐.-

-

๓๐,๐๐๐.-

สํานักปลัด

๑

เนื่องจาก
สถานการณ์
Covid-1๙ จึงไม่
สามารถ
ดําเนินการได้

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์
๖.๑โครง
การส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพของ
สตรีตาม
หลักเศรษฐ
กิจพอเพียง

-22รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลําดับ โครงการ
ที่
๗

๗

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน ๗.๑
อุดหนุน
โครงการขอรับ
เงินอุดหนุน
ศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ประ
จําปี ๒๕๖๔
๗.๒อุดหนุน
โครงการ
จัดงานรัฐพิธี
เนื่องในโอกาส
วันสําคัญ
๗.๓อุดหนุน
โครงการ
สนับสนุนการ
จัดกิจ
กรรมกา
ชาด
๗.๔อุดหนุน
โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๗.๕อุดหนุน
โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
จังหวัดขอน
แก่น

อนุมัติ
(บาท)

การ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

หน่วยงาน
สถานะการดําเนินการ
ที่รับผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ
ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ

๒๕,๐๐๐.-

-

๒๕,๐๐๐.-

สํานักปลัด

๑

ดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จ

๒๕,๐๐๐.-

-

๒๕,๐๐๐.-

สํานักปลัด

๑

ดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จ

๒๐,๐๐๐.-

-

๒๐,๐๐๐.-

สํานักปลัด

๓๐,๐๐๐.-

-

๓๐,๐๐๐.-

สํานักปลัด

๓๐,๐๐๐.-

-

๓๐,๐๐๐.-

สํานักปลัด

๑

ผลสัมฤทธิ์

ดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จ

๑

เนื่องจากสถาน
การณ์ Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดํา
เนินการได้

เนื่องจากสถาน
การณ์ Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดํา
เนินการได้

-23รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลําดับ โครงการ
ที่

๘.

อนุมัติ
(บาท)

การ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

หน่วยงาน
สถานะการดําเนินการ
ที่รับผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ
ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ

๗.๖อุดหนุน
โครงการ
สนับสนุน
ภารกิจของ
เหล่ากาชาด
จังหวัด
ขอนแก่น
ประจําปี
๒๕๖๔

๕๐,๐๐๐.-

-

๕๐,๐๐๐.-

สํานักปลัด

๑

ดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จ

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และนันท
นาการ ๘.๑
โครง
การแข่งขัน
กีฬาตําบล
ก้านเหลือง
คัพ

๒๐๐,๐๐๐.-

-

๒๐๐,๐๐๐.-

กองการศึกษา

๑

เนื่องจากสถาน
การณ์ Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดํา
เนินการได้

๘.๒โครง
การสนับ
สนุนกิจ
กรรมเด็กและ
เยาว
ชนประชา
ชนเข้าร่วมกิจ
กรรมภาค
รัฐและเอก
ชนในระดับ
ต่างๆ
๘.๓โครง
การส่งเสริม
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ตําบลก้าน
เหลือง

๒๐,๐๐๐.-

-

๒๐,๐๐๐.-

สํานักปลัด

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

กองการศึกษา

๑

ผลสัมฤทธิ์

เนื่องจากสถาน
การณ์ Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดํา
เนินการได้

๑

เนื่องจากสถาน
การณ์ Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดํา
เนินการได้

-24รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลําดับ โครงการ
ที่

๙

อนุมัติ
(บาท)

๘.๔โครงการ
๓๐,๐๐๐.ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ
๘.๕โครง
๒๐,๐๐๐.การวัยเรียน
วัยใส รัก
อย่างไรไม่ให้
เสี่ยง
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๙.๑โครง
๑๐๐,๐๐๐.การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอายุ(วัน
กตัญญูรดน้ํา
ขอพร)
๙.๒โครง
๒๕๐,๐๐๐.การประ
เพณีบุญเดือน
หก

การ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

หน่วยงาน
สถานะการดําเนินการ
ที่รับผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ
ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ

-

๓๐,๐๐๐.-

กองการศึกษา

-

๒๐,๐๐๐.-

กองการศึกษา

๑

๑

ผลสัมฤทธิ์

เนื่องจากสถาน
การณ์ Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดํา
เนินการได้
เนื่องจากสถาน
การณ์ Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดํา
เนินการได้

เนื่องจากสถาน
การณ์ Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดํา
เนินการได้

-

๑๐๐,๐๐๐.-

กองการศึกษา

๑

-

๒๕๐,๐๐๐.-

กองการศึกษา

๑

เนื่องจากสถาน
การณ์ Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดําเนินการได้

๙.๓โครงการ
เปิดโลกแห่ง
การเรียนรู้สู่
ชุมชน (สอน
ภาษาอังกฤษ)

๑๘๐,๐๐๐.-

-

๑๘๐,๐๐๐.-

กองการศึกษา

๑

เนื่องจากสถาน
การณ์ Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดําเนินการได้

๙.๔โครงการ
วัด ประชา รัฐ
สร้างสุข

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

กองการศึกษา

๑

เนื่องจากสถาน
การณ์ Covid-1๙ จึงไม่
สามารถดําเนินการได้

-25รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลําดับ
ที่

โครงการ

อนุมัติ
(บาท)

๙.๕โครงการ ๑๔๐,๐๐๐.อนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบ
สานประเพณี
ในชุมชนและ
ประเพณีอันดี
งามของ
ท้องถิ่น หมู่ที่
๑ - ๑๔

การ
เบิกจ่าย
(บาท)
-

คงเหลือ
(บาท)

หน่วยงาน
สถานะการดําเนินการ
ผลสัมฤทธิ์
ที่รับผิด
ไม่ได้
อยู่
ดําเนินการ
ชอบ
ดําเนินการ ระหว่าง แล้วเสร็จ
ดําเนินการ
๑๔๐,๐๐๐.กอง
๑
เนื่องจากสถาน
การศึกษา
การณ์ Covid-1
๙ จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้

-26ปัญหาและอุปสรรค
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 20๑๙ (COVID -๑๙) ซึ่งจังหวัดขอนแก่นต้องดําเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับมีคําสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดขอนแก่น มีผลต่อการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลตําบลก้านเหลืองที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจํานวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/
กิจกรรมไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทําให้ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่
เทศบาลตําบลก้านเหลืองก็ได้ดําเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และ
สนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตอําเภอต่างๆของจังหวัดขอนแก่นด้วยความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีสาย
พันธ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตําบลก้านเหลือง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกําหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดําเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สูงสุดและการดําเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการ
อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คําปรึกษา แนะนํา ต่อผล
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลก้านเหลือง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตําบลก้านเหลือง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์
ของเทศบาลตําบลก้านเหลือง www.tessbankanlung.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สํานักงานเทศบาลตําบลก้านเหลือง ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๓๐-๖๑๓๘ ในวันและเวลาราชการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

-27บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.๐๒

๑)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ.๒๕๖๔
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
๔๐๐,๐๐๐.- หมู่ที่ ๑ บ้าน
กองช่าง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก้านเหลือง

๑.

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก
และ
ขยายผิวจราจร หมู่ที่ 1
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

1. งานรื้อพื้น คสล. 141
ตารางเมตร
2. งานวางท่อระบายน้ํา คสล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร
จํานวน 100 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล. จํานวน 12 บ่อ
(แบบฝาปิด คสล.)
3. งานขยายผิวจราจร ขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.14 เมตร ยาว
112.00 เมตร หนา 0.15
เมตร

๒.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่
2
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
๒๐๑,๐๐๐.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00
เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร
2. งานก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
392.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทาง สองข้างๆละ
0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร

หมู่ที่ ๒
บ้านโคกสูง

-28ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๓.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 2
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00
เมตร หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร
2. งานก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
368.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร

๑๙๙,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๒ บ้าน
โคกสูง

กองช่าง

๔.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 3
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
๔๐๐,๐๐๐.กว้าง 5.00 เมตร ยาว
150.00 เมตร หรือพื้นที่ปรับ
เกรดไม่น้อยกว่า 750.00
ตารางเมตร
2. งานก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
150.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 750.00 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

หมู่ที่ ๓ บ้าน
หนองโก

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๔
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-29ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๕.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 4
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
191.00 เมตร หรือพื้นที่ปรับ
เกรดไม่น้อยกว่า 764.00
ตารางเมตร
2. งานก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
191.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 764.00 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
3. งานวางท่อระบายน้ํา คสล.
ขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน
11 ท่อน

๔๐๐,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๔ บ้าน
โสกกระหนวน

กองช่าง

๖.

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกรดให้
ราบเรียบ หมู่ที่ 5 ตําบล
ก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,950.00 เมตร
หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า
9,750.00 ตารางเมตร
2. งานลงหินคลุก กว้าง 5.00
เมตร ยาว 1,185.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
592.00 ลูกบาศก์เมตร

๔๐๐,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๕ บ้าน
โคกใหญ่

พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๔
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-30ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๗.

โครงการวางท่อเมน
ประปา ขนาด Ø 2"
ภายใน หมู่ที่ 6 ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

1. งานวางท่อ พีวีซี แข็ง
ประปาชนิดปลายบาน ชั้น
13.5 จํานวน 1,02๖ท่อน ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร กว้าง 0.30
เมตร

๔๐๐,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๖ บ้าน
โสกน้ําขาว

กองช่าง

๘.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 7
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
190.00 เมตร หรือพื้นที่ปรับ
เกรดไม่น้อยกว่า 760.00
ตารางเมตร
2. งานก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
190.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 760.00 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

๑๘๒,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๗
บ้านหนองสอง
ห้อง

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๔
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-31ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๙.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 8
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

๔๐๐,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๘ บ้าน
ตลาด

กองช่าง

๑๐.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 9 ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
190.00 เมตร หรือ
พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า
760.00 ตารางเมตร
2. งานก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
190.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 760.00 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
192.00 เมตร
หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า
768.00 ตารางเมตร
2. งานก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
192.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 768.00 ตารางเมตร
3. งานวางท่อระบายน้ํา คสล.
ขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน
23 ท่อน พร้อมยาแนว

๔๐๐,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๙ บ้าน
หนองแก

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๔
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-32ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๑.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 10 ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
190.00 เมตร
หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า
760.00 ตารางเมตร
2. งานก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
190.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 760.00 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

๔๐๐,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๑๐
บ้านบะแหบ

กองช่าง

๑๒.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 1๑ ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
150.00 เมตร
หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า
750.00 ตารางเมตร
2. งานก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
150.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 750.00 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

๔๐๐,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๑๑
บ้านโนนศาลา

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๔
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-33ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๓.

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก
คสล.
และขยายผิวจราจร หมู่
ที่ 12
ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

1. งานรื้อพื้น คสล. วางบนดิน
45.20 ตารางเมตร
2. งานวางท่อระบายน้ํา คสล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน
112 ท่อน
พร้อมบ่อพัก คสล.จํานวน 13
บ่อ (แบบฝาปิด คสล.)
3. งานขยายผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย 3.29 เมตร ยาว
125.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 398.00 ตารางเมตร

๓๘๖,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๑๒ บ้าน
ก้านเหลือง
หนองแวง

กองช่าง

๑๔.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หมู่ที่ ๗ ตําบล
ก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๗๗.00
เมตร
หรือพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า
๓๙๗.00 ตารางเมตร
2. งานก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๗๗.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๙๗.
00 ตารางเมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางสองข้างๆละ
0.50 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

๒๑๔,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๗ บ้าน
หนองสองห้อง

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๔
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-34ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๕.

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับเกรด
ให้ราบ
เรียบ หมู่ที่ 13
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,750.00 เมตร หรือพื้นที่ปรับ
เกรดไม่น้อยกว่า 7,000.00
ตารางเมตร
2. งานลงหินคลุก กว้าง 4.00
เมตร ยาว 1,500.00 เมตร
หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 600.00
ลูกบาศก์เมตร

๔๐๐,๐๐๐.-

หมู่ที่ ๑๓
บ้านหญ้าคา

กองช่าง

๑๖.

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
14
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

1. งานปรับปรุงผิวจราจรถนน
คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว
365.00 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,460.00
ตารางเมตร โดยลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจร
คสล. เดิมหนา 4 เซนติเมตร

หมู่ที่ ๑๔ บ้าน
สวนยา

กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐.-

พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.๒๕๖๔
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

