
 

 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลกมลาไสย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                             ส านักปลัด 



 

ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 หมวด5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลกมลาไสย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และเป็นเอกสารท่ีมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ มีการประสานและบูรณาการการท างานระหว่างเทศบาล
ต าบลกมลาไสยกับหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการใน
พื้นท่ี 
  เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการท่ี
ด าเนินงานจริงในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกมลาไสย  น ามาจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือหรือคู่มือในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลกมลาไสย ในการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เป็นไปอย่างถูกต้อง คุ้มค่า สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 
 
 

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักปลัดเทศบำล 

เทศบำลต ำบลกมลำไสย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สำรบัญ 
หน้ำ 

 
ประกาศ 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ 
บทน า 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เค้าโครงร่างและแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนภูมิข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว   
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม   
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       7. ยุทธศาสตร์การด้านบริหารจัดการ    
บัญชีครุภัณฑ์ (ผด.02/1) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

1.บทน ำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานในปงีบประมาณนั้น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสาน
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน      
   แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  เนื่องจากแผนด าเนินงาน
จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
โครงการ/กิจกรรมการพฒันาท่ีจะบรรลุในแผนการด าเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอดุหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายเงินสะสม เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ 
  - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ(ถ้ามี) 

  - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
  - โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานงานในพื้นท่ี 
2.วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. แผนการด าเนินงาน แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพฒันาท่ี
ด าเนินงานจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณนัน้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

  2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพฒันาท่ีด าเนินการในพื้นท่ี
ของเทศบาลต าบลกมลาไสย โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมท่ีีมาจาก (1) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจ่ายเงินสะสม 
รวมทั้งเงินอุดหนนุท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอดุหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ (2)โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ(ถ้ามี)  (3)โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา



ของหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน่ๆท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  เทศบาลต าบลกมลาไสย ได้จัดท าแผนการด าเนินงานโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและของหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

 

กระบวนกำรพิจำรณำ “แผนกำรด ำเนินงำน” 
 

 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
 

  

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 
 

 
  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการด าเนินงาน 
 

รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ อปท. 
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการ
ในพื้นท่ีของ อปท.แล้วจัดท าร่างแผนการ

ด าเนินงาน 

  
ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศ 

 
 

 
   

ปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน 
 



ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ 

วันนับแต่วันท่ีประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
ต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1. แล้วหาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแต่มีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1,2,3,4...........) 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานเป็นแผนงานเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมท่ีจะ
เกิดขึ้นในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยัง
เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมี
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี ้

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกกอง/ส่วนราชการของเทศบาลต าบล 

กมลาไสย 
6. สามารถน าแผนการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตาม 

งบปราณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง 
 



ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
เทศบำลต ำบลกมลำไสย     อ ำเภอกมลำไสย   จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 
ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
โครงกำรใน
แผน ปี2565 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณใน
แผนปี2565 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน           
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 24   11,064,000  ทต.กมลาไสย 

รวม 24 24   11,064,000   
2. กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต          
1.แผนงานการศึกษา 9 16   13,532,000  ทต.กมลาไสย 

2.แผนงานสาธารณสุข 6 4   316,000  ทต.กมลาไสย 

3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 3   560,000  ทต.กมลาไสย 

4.แผนงานเคหะและชุมชน - 7   1,400,000  ทต.กมลาไสย 

5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11       
6.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 5       
7.แผนงานงบกลาง 3 3   19,292,000  ทต.กมลาไสย 

รวม 37 33   33,950,000   
 

 

 

แบบ ผด.01 



ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

โครงกำรใน
แผน ปี2565 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณใน
แผนปี2565 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

3. กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย   

       

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 8   300,000  ทต.กมลาไสย 

2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4 4   170,000  ทต.กมลาไสย 

รวม 7 12   470,000   
4. กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนและกำรท่องเที่ยว 

       

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 3   260,000  ทต.กมลาไสย 

2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1 1   500,000  ทต.กมลาไสย 

รวม 2 4   875,000   
5. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม   

       

1.แผนงานสาธารณสุข  5 8   150,000  ทต.กมลาไสย 
รวม 5 8   150,000   

6. กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรมจำรีต
ประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

       

1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 11   840,000  ทต.กมลาไสย 
รวม 10 11   840,000   

 

 

แบบ ผด.01 



 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

โครงกำรใน
แผน ปี2565 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณใน
แผนปี2565 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

7. กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร อปท.ให้มี
ประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล    

       

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 4   675,000  ทต.กมลาไสย 

2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 6 7   1,550,000  ทต.กมลาไสย 

รวม 10 11   2,225,000   
รวมทั้งหมด 95 103   49,473,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.01 



บัญชีครุภัณฑ์ จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

โครงกำรใน
แผน ปี2565 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

งบประมำณใน
แผนปี2565 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป        
2.แผนงำนรักษำควำมปลอดภัย        
3.แผนงานการศึกษา        
1.แผนงานสาธารณสุข  2   115,000   
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  3   260,000   
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ        
3.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  1   500,000   
        
        
1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  8   150,000   

        
        
1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  11   840,000   

        
        
        
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  7   1,550,000   

รวม  11   2,225,000   
รวมทั้งหมด  104   49,473,000   

แบบ ผด.01 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ       

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชา
สุขสันต์1  
ช่วงถนนเกิดแก้ว-ถนนไชยกาล  

    

-ขยายผิวจราจรถนน คสล.   
ทิศตะวันตก หนา 0.15 ม.   
ยาว 434 ม.   
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
1.60-3.10 ม. 
-ขยายผิวจราจรถนน คสล.   
ทิศตะวันออก  
หนา 0.15 ม. ยาว 434 ม.   
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
1.00-3.00 ม. 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 2,158.08 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

1,238,900    ชุมชนปากน้ า  
หมู่ท่ี 12  
ต าบลกมลาไสย   

กองช่าง             

 



 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชา
สุขสันต์ 3  
ช่วงถนนไชยกาล-ถนนร่วมมิตร  
    

-ขยายผิวจราจรถนน คสล.   
ทิศตะวันออก            
หนา 0.15 ม. ยาว 197 ม.   
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.01 ม. 
-ขยายผิวจราจรถนน คสล.   
ทิศตะวันตก หนา 0.15 ม.   
ยาว 197 ม.   
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.45 ม. 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,272.62 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 
 
 

740,400 ชุมชนปากน้ า  
หมู่ท่ี 12  
ต าบลกมลาไสย   

กองช่าง             



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชา
สุขสันต์ 2 ช่วงต่อจากขยายผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม-ถนน
ไชยกาล (สองฝั่ง)  -    
    

-ขยายผิวจราจรถนน คสล.               
หนา 0.15 ม. ยาว 93 ม.   
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
2.10 ม. 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กวา่ 390.60 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

203,000 ชุมชนปากน้ า  
หมู่ท่ี 12  
ต าบลกมลาไสย   

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนประชาสุขสันต์ 4  
ช่วงถนนไชยกาล-ถนนร่วมมิตร   
  

-ขยายผิวจราจรถนน คสล.   
ทิศตะวันออก  หนา 0.15 
ม. ยาว 197 ม.  ขนาดผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 3.08 ม. 
-ขยายผิวจราจรถนน คสล.   
ทิศตะวันตก หนา 0.15 ม.   
ยาว 198 ม. ขนาดผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 2.91 ม. 
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,108.03 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

688,400   ชุมชนปากน้ า    
หมู่ท่ี12  
ต าบลกมลาไสย 

กองช่าง             



 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรม งบ 

ประมาณ 
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

5 โครงการก่อสร้างขยายผิว
ถนนจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนมิตรสัมพนัธ์ 
2 ช่วงถนนไชยกาล - ถนน
ร่วมมิตร (ทิศตะวันตก)     
    

-ขยายผิวจราจรถนน คสล.   
ทิศตะวันตก  
หนา 0.15 ม. ยาว 197 ม.  
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
2.51 ม.หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 494.47 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 
 

289,600 ชุมชนปากน้ า    
หมู่ท่ี12  
ต าบลกมลาไสย 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก       
ซอยสุขเกษม 1 ช่วงต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
สุดซอย     

หนา 0.15 ม.  ยาว 24 ม.  
กว้าง 3 ม. หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม.    
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)    
 
 
 
 

38,600   ชุมชนน้ าจั้น  
หมู่ท่ี 7  
ต าบลกมลาไสย   

กองช่าง             

 
 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ประชาร่วมใจ ช่วงต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
- คลองสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า  

หนา 0.15 ม. กว้าง 3 ม.    
ยาว 85 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 255  ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

136,700 ชุมชนน้ าจั้น  
หมู่ท่ี 7  
ต าบลกมลาไสย 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างผิวจราจร
คอนเสริมเสริมเหล็ก ซอย
ข้างกุดแม่ชี ช่วงถนนอุปฮาด
ถึงคลองพลังงานไฟฟ้า  
 
 

หนา 0.15 ม. ยาว 230 ม. 
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม.  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 920  ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

498,100   ชุมชนคุ้มใต้  
หมู่ท่ี 2  
ต าบลหลักเมือง  

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าซอยไชยกาล 1 

ทิศคะวันตก    ยาว 89 ม. 
กว้าง0.50 ม.ลึก0.50-0.80 ม.  
หรือพื้นมีความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 142.00 ตร.ม.   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

155,100 ชุมชนปากน้ า     
หมู่ท่ี 12  
ต าบลกมลาไสย 

กองช่าง             

 



   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าซอยศรีสุข (2ฝั่ง)  

-  ระบบระบายน้ า คสล. 
ยาวข้างละ 142 ม. กว้าง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลึก 0.50-
0.80 ม. หรือพื้นมีความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 142 ตร.ม.   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 
 

503,900 ชุมชนสระบัว  
หมู่ท่ี 5  
ต าบลกมลาไสย 

กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนไชยกาล(2ฝั่ง) 
ช่วงถนนมิตรสัมพนัธ์ 2 - 
ถนนมิตรสัมพนัธ์ 4  

-  วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้น 3 ขนาดสน้ผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม. จ านวน 705ท่อน  
-  วางบ่อพัก คสล. ส าหรับ
ระบายน้ า คสล. ชัน้ 3 
ขนาดส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 ม. จ านวน 77 บ่อ   
 (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 
 

1,156,100   ชุมชนปากน้ า        
หมู่ท่ี 12  
ต าบลกมลาไสย 

กองช่าง             

 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการระบบระบายน้ า 
ถนนทางหลวง 2367    

- ช่วงท่ี 1 ถนนทางหลวง
หมายเลข 2367(ด้านทิศใต้) 
ช่วงต่อจากระบบระบายน้ าเดิม-
ถนนรุ่งตะวัน 
ช่วงท่ี2 ถนนรุ่งตะวัน (ด้านทิศ
ตะวันออก) ลงหนองขุ่น  
-วางท่อระบายน้ า คสล.ชัน้3  
ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 ม. 
จ านวน 215 ท่อน 
-วางบ่อพัก คสล.ส าหรับท่อ
ระบายน้ า คสล.ชัน้3  
ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง  จ านวน 
22 บ่อ 
-งานดินถมไม่น้อยกว่า 250 
ลบ.ม. 
-รื้อผิวจราจรเดิม ก่อสร้างใหม่
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 16.80 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
กมลาไสย)  

 

461,500 ชุมชนน้ าจั้น      
หมู่ที่ 7   
ต าบลกมลาไสย   
 

กองช่าง             

 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนบริหารชนบท 
(ด้านทิศเหนือ) ช่วงถนน
ประชาสุขสนัต์ 3 - ถนน
ประชาสุขสนัต์ 4 

-  วางท่อระบายน้ า คสล. 
มอก.ชั้น 3 เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 72 ท่อน 
-  วางบ่อพัก คสล. ส าหรับ
ท่อระบายน้ า คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 13 บ่อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
  
 

134,400 ชุมชนปากน้ า   
หมู่ท่ี 12  
ต าบลกมลาไสย 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนประชา
สามัคคี(สองฝั่ง)ช่วงถนน
ราษฎร์พัฒนา - ถนนท่า
มาลานที 

-ทิศเหนือ ยาว 93 ม. กว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.50-0.80 ม. 
-ทิศใต้ ยาว 93 ม. กว้าง 0.50 
ม. ลึก 0.50-0.80 ม.หรือมี
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 186 
ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

307,900   ชุมชนน้ าจั้น      
หมู่ที่ 7   
ต าบลกมลาไสย   
 

กองช่าง             

 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนวังหินพัฒนา
(สองฝั่ง) ช่วงถนนมโนมัย-ล า
น้ าปาว   

ความยาวรวม 270 ม.   
กว้าง 0.50 ม.  
ลึก 0.50 – 0.80 ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

642,700 ชุมชนวังหิน  
หมู่ท่ี 4  
ต าบลกมลาไสย    

กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนสุขเกษม(สอง
ฝั่ง) ช่วงทางหลวง 2367 - 
ถนนประชาสามัคคี    

-ก่อสร้างระบบระบายน้ า   
คสล.ทิศตะวันออก ยาว 95 
ม. กว้าง 0.50 ม.  
-ก่อสร้างระบบระบายน้ าผิว
จราจร คสล.  
กว้าง4 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว 101 เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 404 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

401,800   ชุมชนน้ าจั้น      
หมู่ที่ 7   
ต าบลกมลาไสย   
 

กองช่าง             

 
 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการขุดลอกกุดคล้า  พื้นท่ีขุดลอก กว้าง 35 ม. 
ยาว 150 ม. ลึก 2.10 ม. 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,376 ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

250,000 ชุมชนฟากปาว       
หมู่ที่ 14   
ต าบลกมลาไสย   
 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุ 
แอสฟัลท์ติก ถนนอุปฮาด
บ ารุง ช่วงถนนราษฎร
บริหาร–ถนนบ ารุงนคเรศ 
 
    

- หนา 0.05 ม. กว้าง 10 ม. 
ยาว 250 ม. หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,500  
ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

1,012,300   ชุมชนคุ้มใต้   
หมู่ท่ี 2  
ต าบลหลักเมือง   

กองช่าง             

19 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าถนนราษฎร์พัฒนา
(ทิศตะวันตก) ช่วงทางหลวง
หมายเลข 2367 - ถนน
ประชาสามัคคี  
 

ยาว 102 ม. กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50-0.80 ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

180,300 ชุมชนน้ าจั้น      
หมู่ที่ 7   
ต าบลกมลาไสย   
 

             

 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาลต าบล
กมลาไสย (ตลาดเช้า) 
ติดต้ังตาข่ายดักนก 
 

ติดต้ังตาข่ายดักนก    
พื้นท่ีติดต้ังไม่น้อยกว่า 
1,480 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  

 

499,000 ชุมชนดอนสวรรค์      
หมู่ที่ 11   
ต าบลกมลาไสย   
 

กองช่าง             

21 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
กมลาไสย (ติดต้ังตาข่าย
ดักนก)  

ติดต้ังตาข่ายดักนก    
พื้นท่ีติดต้ังไม่น้อยกว่า 
135 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  

 

107,000 ชุมชนกุดกว้าง 
หมู่ที่ 3 
ต าบลหลักเมือง 

กองช่าง             

22 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
กมลาไสย (ติดต้ังตาข่าย
ดักนก) 

ติดต้ังตาข่ายดักนก    
พื้นท่ีติดต้ังไม่น้อยกว่า 
1,430 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  

 
 

495,000 ชุมชนในเมือง  
หมู่ที่ 1 
ต าบลกมลาไสย 

กองช่าง             

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่าง และติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย
เขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

 
 

200,000 ท้ัง 12 ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล 
กมลาไสย 

กองช่าง             

24 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ประปา  
 
 
 
 

ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตประปา    
 

100,000 ท้ัง 12 ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล 
กมลาไสย 

             



 

แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

120,000 80% ของนักเรียน
สังกัด 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-รร.อนุบาลเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 
-นร.และผู้สนใจ
ท่ัวไปในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 
 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนดีเด่น 

อุดหนุนทุนการศึกษาให้
นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน 
 

70,000 120ทุน กอง
การศึกษา 

            

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอบรมผู้ปกครอง
นักเรียน 

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียนในสังกัด 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-รร.อนุบาลเทศบาลต าบล
กมลาไสย 
 

20,000 100%ผู้ปกครอง
นักเรียนในสังกัด 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-รร.อนุบาลเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 

 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการส่งเสริมทักษะ
วิชาการเด็กนักเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ทางด้านทักษะวิชาการ
ส าหรับนักเรียน 

30,000 100% ของ

สถานศึกษาสังกัด 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-รร.อนุบาลเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 
  

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

150,000 100% ของบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-รร.อนุบาลเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 
-นร.และผู้สนใจ
ท่ัวไปในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 
 

กอง
การศึกษา 

            

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการธรรมะกับ
ส่ิงแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา 

จัดกิจกรรมธรรมะกับ
ส่ิงแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา 

15,000 100% ของนักเรียน
สังกัด รร.อนุบาล
เทศบาลต าบล   
กมลาไสย 
 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการอาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียนให้กับนักเรียนระดับ 
-ปฐมวัย  
-ประถมศึกษา  

 

2,297,516 ทุก ศพด. , รร.
อนุบาล ทต.กลส.
และทุกโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต 

กองคลัง             

8 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้นักเรียน 
รร.อนุบาล ทต.กลส. 
-ในการประกอบอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 
-ค่าวัสดุการศึกษา  
-ค่าเงินรายหัวเด็กนักเรียน 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ
เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า 
 

2,157,440 100% ของนักเรียน
ในสังกัด รร.อนุบาล 
ทต.กลส.  

กอง
การศึกษา 

            

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้นักเรียน 
ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.กลส. 
-ในการประกอบอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 
-ค่าวัสดุการศึกษา  
-ค่าเงินรายหัวเด็กนักเรียน 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ
เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า 

1,159,500 100% ของนักเรียน
ในสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.กลส.  

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่  2   ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

แผนงำนสำธำรณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ อสม.ในการด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 
 

240,000 ชุมชนละ 20,000
บาท จ านวน 12 
ชุมชน 

กอง 
สาธารณสุข 
 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า
ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี
 

สนับสนุนการออกหน่วย
ส ารวจสัตว์เลี้ยงและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน
12ชุมชน/ทุกหลังคาเรือน 

 

71,000 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
สุนัข และ แมว 
ชุมชนในเขตเทศบาล
ท้ัง 12 ชุมชน 

กอง 
สาธารณสุข 
 

            

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ 

 

1.จัดซื้อทรายอะเบท 
/น้ ายาพน่ยุง 
2.พ่นเคมีควบคุมโรค
ล่วงหน้า 
3.พ่นเคมีควบคุมโรคกรณี
เกิดการระบาด 

 

25,000 ครัวเรือนท้ังหมด 
 ใน 12 ชุมชน 

กอง 
สาธารณสุข 

 

            

4 โครงการรณรงค์อาหาร
ปลอดภัย 
 

-จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มี
ความรู้เก่ียวกับการเลือกซื้อ
อาหารอย่างปลอดภัย 
- ตรวจและเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของสารปนเปื้อนใน
อาหาร 

 

65,000 ผู้ประกอบการด้าน
อาหารในตลาดต้อง
ชมและตลาดสด
เทศบาลต าบลกมลา
ไสยเข้าร่วมกิจกรรม
80 

กอง 
สาธารณสุข 
 

            

5 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการด้านอาหาร 

จัดฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการ
ด้านอาหารมีความรู้เก่ียวกับ
การปรุงอาหาร เพ่ือเลือกซื้อ
อาหารอย่างปลอดภัย 
  
 

50,000 ผู้ประกอบการด้าน
อาหารในตลาดต้อง
ชมและตลาดสด
เทศบาลต าบลกมลา
ไสยเข้าร่วมกิจกรรม
80 

กอง 
สาธารณสุข 
 

            

 

 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อท่ีมีสัตว์เป็น
พาหนะ 
 

จัดฝึกอบรม จัดหาอุปกรณ์
ในการด าเนินการควบคุม
โรคแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

25,000 100% ของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลต าบล 
กมลาไสย   

กอง 
สาธารณสุข 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์   ;  งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์           
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

จัดฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

400,000 80% ของสมาชิก
ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรม 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านตามโครงการบ้าน
ท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจ 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยของผู้ยากไร้ให้มั่นคง
แข็งแรง   
 

50,000 ผู้ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก  

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

3 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
ฐานะยากจน 

สนับสนุนสวัสดิการเบ้ีย 
ยังชีพส าหรับครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อยและฐานะ
ยากจนให้มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดี  

500,000 ครัวเรือน/ปี 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  ;  งำนบริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน              
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงและต่อ
เติมศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) 

-ติดต้ังเวที ขนาด 
2.50*7.50 ม. 
-ติดต้ังจอรับภาพ ขนาด
เส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 
-ติดต้ังเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด
3,000NASI Lumens 
-ติดต้ังพัดลมติดผนัง 
ขนาด16นิ้ว จ านวน6
เครื่อง 

128,700   
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

 

 

 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  ;  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน     
          

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกีฬาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ วิลัย วัยหวาน 
เทศบาล 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
โรงเรียนผู้สูงอายุ วิลัย วัย
หวาน เทศบาล 
 

30,000 นักเรียนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรม
80 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

2 โครงการจัดงานวันแม ่ จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดีในวันส าคัญ
ของชาติและเพื่อจัดกิจกรรม
ยกย่อง เชิดชู  ต่อ แม่
ตัวอย่างในทุกชุมชน 

 

70,000 ชุมชนละ 1 คน จาก
ท้ัง12 ชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบล 
กมลาไสย 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 

 
 
 
 
 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการ
ดูแลสุขภาพโดยรวม    

จัดฝึกอบรมให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจ ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  
ท้ังด้าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟสูมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ 
 

100,000 กลุ่มผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล
กมลาไสย  

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานส่งเสริมศักยภาพสตรี
และครอบครัวให้มี
ความสามารถในการเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน 
 

100,000 กลุ่มสตรีเทศบาล
ต าบลกมลาไสยเข้า
ร่วมกิจกรรม80 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

400,000 กลุ่มผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล
กมลาไสยเข้าร่วม
กิจกรรม80 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
   



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานเด็กและ
เยาวชน 

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 

150,000 กลุ่มสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบลกมลาไสยเข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อย
กว่า80 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ผู้น าชุมชนและ อสม. 

จัดฝึกอบรมและส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของผู้น าชุมชน
และ อสม. 
 

700,000 คณะกรรมการ
พัฒนาชุมชน
และอสม.ได้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า
80 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน 

จัดฝึกอบรมและส่งเสริมให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจใน
หลักการเศรษฐกิจชุมชน 

30,000 12 ชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบล 
กมลาไสย 

 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

9 โครงการส่งเสริมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

จัดฝึกอบรมและส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ   

30,000 12 ชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบล 
กมลาไสย 

 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

10 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ราษฎร 
 

จัดฝึกอบรมและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดต้ังและ
ด าเนินงานกลุ่มอาชีพต่างๆ         

100,000 12 ชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบล 
กมลาไสย 

 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

 

 

 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2   ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร       
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจิตอาสา  
“เราท าความดี ด้วยหวัใจ 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
เช่น การปรับปรุง ซ่อมแซม 
พัฒนา พื้นท่ีสาธารณะ ตาม
วันรัฐพิธีส าคัญ 
 
 

20,000 เขตเทศบาลต าบล
กมลาไสย 

ส านักปลัด             

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรี 

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จักรี ตามวันรัฐพิธี
ส าคัญ 
 
 

200,000 วันรัฐพิธ ี ส านักปลัด             



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรม 

ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

 

500,000 เด็ก เยาวชน และ
ผู้สนใจท่ัวไป ในเขต 
ทต.กลส. 

 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
และปลูกฝังน้ าใจนักกีฬา 
 

30,000 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
ต าบลกมลาไสยเข้า
ร่วมกิจกรรม95 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมการเล่นกีฬาเป็น
สื่อในการสร้างความ
สมานฉันท์ ความสามัคคี 
ชุมชนเข้มแข็ง ขจัดปัญหายา
เสพติด 
 

100,000 เยาวชนและ
ประชาชนท้ัง 12 
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำที่  2   ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
แผนงำนงบกลำง 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเบ้ียยังชพีผู้สูงอาย ุ

จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ให้กับ 
ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิตาม
ประกาศเทศบาลต าบล
กมลาไสย 

13,993,000 ผู้สูงอายุท่ีมาข้ึน
ทะเบียนได้รับเงิน
เบ้ียยังชีพฯ ประจ า 
เดือนครบถ้วน 
100 ในแต่ละปี 
งบประมาณ 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเบ้ียยังชพีผูพ้ิการ   

จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ  
ให้กับผู้พิการท่ีมีสิทธิตาม
ประกาศเทศบาลต าบล
กมลาไสย 

3,840,000 ผู้พิการท่ีมาข้ึน
ทะเบียนได้รับเงิน
เบ้ียยังชีพฯ ประจ า 
เดือนครบถ้วน
100 ในแต่ละปี 
งบประมาณ 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

 



 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเบ้ียยังชพีผู้ป่วย
เอดส์ 

จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ 
ท่ีมีสิทธิตามประกาศ
เทศบาลต าบลกมลาไสย 

60,000 ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมาข้ึน
ทะเบียนได้รับเงิน
เบ้ียยังชีพฯ ประจ า 
เดือนครบถ้วน
100ในแต่ละปี 
งบประมาณ 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนของสังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  
      

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

จัดกิจกรรมและเดิน
รณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

40,000 -ผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลกมลา
ไสย 
-รพ.กมลาไสย 
-ส านักคุมประพฤติ จ.
กาฬสินธ์ุ 
-ตัวแทนนักเรียนจาก 
รร.กมลาไสย รณรงค์
ในช่วงวันหยุด 
สงกรานต์ของทุกปี 
 

ส านักปลัด 
 

            

 

 

 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย  

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สวม
หมวกนิรภัย   

20,000 -ผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลกมลา
ไสย 
-ตัวแทนนักเรียนจาก 
รร.กมลาไสย  

ส านักปลัด 
 

            

3 โครงการปลูกฝังอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมใน
การเสริมสร้างปลูกฝัง
อุดมการณ์ประชาธิปไตย
ให้แก่ผู้น าชุมชน   
 

30,000 -ผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลกมลา
ไสย 
  

ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนที่ 3  กำรจัดระเบียบชุมชนของสังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน    
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้แก่จิตอาสาภัยพิบัติ
ให้ตระหนักถึงความรุนแรง 
ความสูญเสียและอันตราย   

50,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจา้งเทศบาล
ต าบลกมลาไสย เข้าร่วม

กิจกรรม95 
 

ส านักปลัด             

2 โครงการรณรงค์“เมาไม่ขับ” จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชนให้
ตระหนักถึงความรุนแรง 
ความสูญเสียและอันตราย
และบทลงโทษตาม
กฎหมายจากการเมาแล้ว
ขับ และการรับโทรศัพท์
ขณะขับรถ    

40,000 ตัวแทนนักเรียน จาก รร.
กมลาไสย คณะกรรมการ
พัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลกมลาไสย เข้าร่วม

กิจกรรม90 
 

ส านักปลัด             



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่
เด็ก, เยาวชน ประชาชน 
และกลุ่มเส่ียง เพื่อลด
พฤติกรรมการเสพยา
เสพติด  และลดปริมาณ
การแพร่ระบาดของยา
เสพติด 
 

50,000 กลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

90 
ณ เทศบาลต าบลกมลา
ไสย 

ส านักปลัด             

4 โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในเขต 
เทศบาลต าบลกมลาไสยให้
มีความรู้ รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของยา
เสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางด้านจิตใจให้กับเด็ก
เยาวชนในเร่ืองยาเสพติด 
 

50,000 กลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

90 
ณ เทศบาลต าบลกมลา
ไสย 

ส านักปลัด             

 

 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่  4  ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 

 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  ; งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท าแผนชุมชน ฝึกอบรมจัดท าประชาคม
แผนชุมชน 

70,000 12 ชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบล 
กมลาไสย 

 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

 
 
 

 

 

 

 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี 

การจัดแข่งขันเรือยาว 
4 ประเภท ได้แก่ 
1.เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย 
2.เรือยาวกลางท่ัวไป 40 
ฝีพาย 
3.เรือยาวกลางท้องถ่ิน 40 
ฝีพาย 
4.เรือเล็กทั่วไป 10 ฝีพาย 
 
 

500,000 สนามแข่งขันเรือยาว
ล าน้ าปาว อ าเภอ
กมลาไสย  

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

 

 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนสำธำรณสุข : งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสำธำรณสุข             
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก าจัดวัชพชืใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ก าจัดวัชพชืในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

10,000 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-หนองสระบัว 
-หนองขุ่น 
-หนองบงึบ้าน 
ฯลฯ ในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสย  
 
 

กอง
สาธารณสุข 

            

 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการคืนชีวิตให้สายน้ า รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นท่ี
ดูแลรักษาแหล่งน้ า  ล าคลอง 
ในพื้นท่ีของตนเองให้สะอาด 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
พันธุ์ปลาเลี้ยงปล่อยในสระ
น้ าสาธารณะภายในต าบล
เสริมสร้างความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งอาหาร
ปลาอนุรักษ์ในแต่ละหมู่บ้าน 
 

20,000 80% ของผู้น าชุมชน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการเยาวชนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 
 

จัดกิจกรรมอบรมและ
รณรงค์สร้างความสามัคคี 
และสร้างกลุ่มอาสาสมัคร
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
 

10,000 80% แกนน า
เยาวชน 12 ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ    จัดอบรมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัด
ขยะประเภทต่างๆ อย่างถูก
วิธี พื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน  
 

20,000 ตัวแทนชุมชน
ต้นแบบท้ัง 12 
ชุมชน  

กอง
สาธารณสุข 

            

 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการหน้าบ้านน่ามอง จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการ
จัดโครงการหน้าบ้านน่ามอง 
 
 

40,000 ชุมชนต้นแบบ 1  
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมในวันส าคัญ
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 

50,000 100%กิจกรรมในวัน
ส าคัญเกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 
 

ส านักปลัด             

2 โครงการจัดงานวัน        
พระราษฎรบริหาร 

จัดกิจกรรมบวงสรวงพระ
ราษฎรบริหารเกษ ผู้ก่อต้ัง
เมืองกมลาไสย  
จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ณ 
บริเวณอนุสาวรีย์พระราษฎร
บริหาร 
เพ่ือจัดกิจกรรมให้ชาวกมลา
ไสยได้ร่วมร าลึกถึงบรรพบุรุษ
ผู้ก่อสร้างบ้านเมือง 
 

100,000 บริเวณอนุสาวรีย์
พระราษฎรบริหาร 
ร่วมกับพี่น้อง
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

กอง
การศึกษา 

            

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดงานสมโภช
ศาลหลักเมืองกมลาไสย 

จัดกิจกรรมบวงสรวง
ศาลหลักเมืองกมลาไสย    

80,000 บริเวณศาล 
หลักเมืองกมลาไสย
ร่วมกับพี่น้อง
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการประเพณีกฐิน
สามัคคี 

จัดกิจกรรมร่วมสมทบบุญ
กฐินร่วมกับชุมชน 

80,000 ทุกวัดในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 
 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการประเพณีวันข้ึนปี
ใหม ่

จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร 
ขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันข้ึน
ปีใหม่    
 

10,000 บริเวณสนามหนา้
อ าเภอกมลาไสย  

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จัดประเพณีบุญบั้งไฟ 
ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุก
ชุมชน   
 

80,000 12 ชุมชน 
จัดกิจกรรม1ครั้ง/ปี 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการประเพณีลอย
กระทง 

จัดประเพณีบุญบั้งไฟ 
ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุก
ชุมชน   
 

160,000 12 ชุมชน 
จัดกิจกรรม1ครั้ง/ปี 

กอง
การศึกษา 

            

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ 

จัดประเพณีวันสงกรานต์ 
ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุก
ชุมชน   
 

100,000 12 ชุมชน 
จัดกิจกรรม1ครั้ง/ปี 

กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรม 

จัดฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้น า
เป็นหลักในการด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 

700,000 พี่น้องประชาชน
ผู้สนใจท้ัง 12 ชุมชน  
 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการส่งเสริมทางด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีใน
ท้องถ่ิน  
 

สนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมด้านศาสนา 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถ่ิน 

40,000 12 ชุมชน กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร อปท.ให้มีประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน และผู้บริหาร
ท้องถ่ิน   

-เตรียมการและจัดการ
เลือกต้ังสมาชสิภาท้องถ่ิน/
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
-เตรียมการและสนับสนนุ
การจัดการเลือกต้ังอื่นๆ 
 

600,000 12 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
-เขตเลือกต้ังท่ี 1 
-เขตเลือกต้ังท่ี 2 

ส านักปลัด             

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีภายใน
เขตเทศบาล 
 

การออกบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี     

30,000 12 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 

กองคลัง             

3 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ระดับอ าเภอ 

บริหารจัดการประสานงาน
การป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

15,000 อปท.ในสังกัด 
อ าเภอกมลาไสย 

ส านักปลัด             

 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการส ารวจความพึง
พอใจ 

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ
จัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลโดย 
 

25,000 12 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 

ส านักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



แบบ ผด.02  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เทศบำลต ำบลกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  

 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร อปท.ให้มีประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน  
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษา ดูงานคณะกรรมการ

ชุมชนและ อสม. 
 

ส่งเสริม และสนับสนนุเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ
ในการท างานของ
คณะกรรมการชุมชน               
 

 คณะกรรมการชุมชน
ท้ัง12 ชุมชน  
1  ครั้ง / ปี 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานจา้ง 

ส่งเสริม และสนับสนนุเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานจา้ง
เทศบาลต าบลกมลาไสย 
 

  ส านักปลัด             

 

 

 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเทศบาล 

ส่งเสริม และสนับสนนุเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานจา้งเทศบาลต าบล
กมลาไสย  
 

300,000 คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานจา้ง 

ส านักปลัด             

4 โครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย 

จัดกิจกรรมท าบุญตัก
บาตรร่วมกับพี่น้อง
ประชาชนและกลุ่มผู้น า
ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์
การจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล 
 

20,000 คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานจา้ง 

ส านักปลัด             

5 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร
ร่วมกับพี่น้องประชาชนและ
กลุ่มผู้น าชุมชน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล 
 

40,000 คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานจา้ง 

ส านักปลัด             

 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
เทศบาลต าบลกมลาไสย 

จัดท าหนังสือ/โบว์ชัวร์/
เอกสารแผ่นพับแนะน า
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
และผลงานของเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้ 
 

100,000               

 
 



 


