
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลก้านเหลือง  
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
           รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดําเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ดําเนินการ

ได้ 

๖ 
เดือน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. โครงการ

ปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลง
หินคลุก พร้อม
ปรับเกรดให้
ราบเรียบ หมู่ท่ี 
5 ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวงน้อย 
จังหวัด
ขอนแก่น (จาก
สามแยกไปทาง
ถนน
ยุทธศาสตร์ 
ทางไปบ้านโนน
ศิลา ต.แวง
น้อย) 

๔๐๐,๐๐๐.- ๓๙๖,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.-  √  √  

๒. โครงการวาง
ท่อเมนประปา 
ขนาด Ø 2" 
ภายใน หมู่ท่ี 
6 ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น  

๔๐๐,๐๐๐.- ๓๙๖,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.-  √  √  

๓. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 8 
ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง

๔๐๐,๐๐๐.- ๓๙๖,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.-  √  √  



น้อย จังหวัด
ขอนแก่น 
(จากบ้านนาย
บ้ง กุลสุวรรณ์ 
ไปทางบ้าน
หนองสองห้อง 
หมู่ท่ี ๗) 

๔. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 9 
ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น 
(จากถนน 
คสล.เดิมบ้าน
นางสําอาง 
ช่วยนา ไป
ทางสามแยก
ไปโนนง้ิว) 

๔๐๐,๐๐๐.- ๓๙๖,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.-  √  √  

๕. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 1
๑  ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น 
(จากสามแยก 
คสล.เดิม
ประปาบ้าน
โนนศาลา หมู่
ท่ี ๑๑ ไปทาง
บ้านหนอง
หว้า ) 

๔๐๐,๐๐๐.- ๓๙๖,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.-  √  √  

๖ โครงการวาง
ท่อระบายนํ้า 
คสล. พร้อม

๔๐๐,๐๐๐.- ๓๙๖,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- √     



บ่อพักและ
        
ขยายผิว
จราจร หมู่ท่ี 
1 ตําบล
ก้านเหลือง 

อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

๗ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโคก
สูง หมู่ท่ี 2
  
ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น  
(จากนานาย
ประยูร สีล้อม
ถึงนานาย
ดํารงค์ พล
เสน) 

๒๐๑,๐๐๐        

๘ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 2  
ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น   

๑๙๙,๐๐๐        

๙ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ท่ี 3
  
ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

๔๐๐,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐ √     



๑๐ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 4  
ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น 
 

๔๐๐,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐ √     

๑๑ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ท่ี 7
  
ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

๑๘๒,๐๐๐   √     

๑๒ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 
10  ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

๔๐๐,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐ √     

๑๓ โครงการวาง
ท่อระบายนํ้า 
คสล.พร้อมบ่อ
พัก คสล.  
และขยายผิว
จราจร หมู่ท่ี 
12        
ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

๓๘๖,๐๐๐        

๑๔ โครงการ
ก่อสร้างถนน 

๒๑๔,๐๐๐   √     



คสล.หมู่ท่ี ๗ 
ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย 
จังหวัด
ขอนแก่น 

๑๕ โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลง
หินคลุกพร้อม
ปรับเกรดให้
ราบ 
เรียบ หมู่ท่ี 13 
ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวง
น้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

๔๐๐,๐๐๐        

๑๖ โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
คอนกรีต
ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี
14  
ตําบล
ก้านเหลือง 
อําเภอแวงน้อย 
จังหวัด
ขอนแก่น 
 

๔๐๐,๐๐๐        

 



 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
 

 
 
 
 

 

เทศบาลตําบลก้านเหลือง  
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
           รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการดําเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 

๖ เดือน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  ๔๔,๖๕๐.- ๔๕,๖๕๐.- -  √  √  
๒. โครงการตั้งจุดตรวจบริการ

ประชาชนในช่วงเทศกาล
สําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่,
เทศกาลสงกรานต์  

๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- -  √  √  

๓. โครงการสถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- -  √  √  

๔. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- -  √  √  
๕. โครงการรับสมัครเด็กใหม่ ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- -  √  √  
๖ โครงการป้องกันและควบคุม

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

๔๕,๐๐๐.- ๔๕,๐๐๐.- - √     

๗ โครงการอบรมระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาล
ตําบลก้านเหลือง 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -  √  √  

๘ โครงการโครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ 
การทิ้ง การคัดแยกขยะ และ
การกําจัดขยะอย่างถูกวิธี 
  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - √     

๙ โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน
โอกาสวันสําคัญ 
 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ - √     



๑๐ โครงการผลิตดอกไม้จันทร์
จําหน่ายในชุมชน บ้าน
ก้านเหลือง หมู่ที่ ๑ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - √     

๑๑ โครงการกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
ย้อมสีจากธรรมชาติ บ้านโคก
สูง หมู่ที่ ๒ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - √     

๑๒ โครงการกลุ่มแม่บ้านย้อมสี
ธรรมชาติภูกระแต บ้านตลาด
หมู่ที่ ๘ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - √     

๑๓ โครงการทําขนมดอกจอก บ้าน
หนองโกหมู่ที่ 3 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - √     

 
 
 
 
 
 
 


