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สวนท่ี 1 
บทนาํ 

********************** 
1.  ความเปนมา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  กําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นไดจัดทําข้ึนจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดอนุมัติ
จากสภาเทศบาล โดยความเห็นชอบของนายอําเภอและประกาศใชจากนายกเทศมนตรี เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีประจําปงบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรมท้ังหมด ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณของเทศบาลตําบลใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน มีการประสานงานและบูร ณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ  
ของแผนงาน โครงการในแผนงานการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประสิทธิผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 
 

2.  ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงาน หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  
 

3. จุดมุงหมายของการจัดทําแผนดําเนินงาน 
 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรม  
การพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณนั้นเพ่ือให
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
มากข้ึนลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน 
 2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมา
จาก  
  3.1 งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเกิดจากการจายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวบรวม
ขอมูลโรงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะ
การดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
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ท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนที ่
 

4. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
ขอ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลโคกสําราญ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาล แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2 
และ 3) พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2561  ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือ
ไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ  
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
 

 การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม 
 ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลว หากองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการ 
สวนการ สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครอง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน / โครงการ
เพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ (โดยใหจัดทําเปน
แผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับท่ี.....) 
 รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาลตําบล 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาลตําบล 
 
 
ผูบริหารเทศบาลตําบล 
 
 
 
ผูบริหารเทศบาลตําบล 
 
 
5. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 5.1 ทําใหการดําเนินงานเก่ียวกับแผนงาน / โครงการ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของทองถ่ินเปนไป  
แบบบูรณาการงานกันอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 5.2  ทําใหการบริหารจัดการงานทองถ่ินเปนไปอยางมีระบบโปรงใสและตรวจสอบได 
 
 

ทต.โคกสําราญ รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จากเทศบัญญัติงบประมาณ 
หนวยงานอ่ืน 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

ตอผูบริหารเทศบาลตําบล 

ผูบริหารเทศบาลตําบล 

ใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 
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สวนท่ี ๒ 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 

 

ท่ี 
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม      
   1. แผนงานการศึกษา 24 50.00 4,531,625.- 15.66 ทต.โคกสําราญ 
   2. แผนงานสาธารณสุข 5 10.42 812,000.- 2.81 ทต.โคกสําราญ 
   3. แผนงานสงัคมสงเคราะห 2 4.17 70,000.- 0.24 ทต.โคกสําราญ 
   4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 4 8.33 260,000.- 0.90 ทต.โคกสําราญ 
   5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 4.17 180,000.- 0.62 ทต.โคกสําราญ 
   6. แผนงานงบกลาง 11 22.92 23,082,020.- 79.77 ทต.โคกสําราญ 

รวม 48 100.00 28,935,645.- 65.71  
      
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและสังคม      
   1. แผนงานรกัษาความสงบภายใน 4 16.00 45,000.- 0.76 ทต.โคกสําราญ 
   2. แผนงานเคหะและชมุชน 11 44.00 2,589,000.- 43.73  ทต.โคกสําราญ 
   3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 40.00 3,287,000.- 55.51 ทต.โคกสําราญ 

รวม 25 100.00 5,921,000.- 13.45  
      

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

     

   1. แผนงานบริหารท่ัวไป 1 25.00 20,000.- 16.67 ทต.โคกสําราญ 
   2. แผนงานสาธารณสุข 3 75.00 100,000.- 83.33 ทต.โคกสําราญ 

รวม 4 100.00 120,000.- 0.27  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 

 

ท่ี 
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาพัฒนาการบริหารภาครัฐ      
   1.   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 32 33.68 2,395,200.- 26.43 ทต.โคกสําราญ 
   2.   แผนงานบริหารงานคลัง 7 7.37 796,000.- 8.78 ทต.โคกสําราญ 
   3.   แผนงานรกัษาความสงบภายใน 7 7.37 346,000.- 3.82 ทต.โคกสําราญ 
   4.   แผนงานการศึกษา 11 11.58 457,600.- 5.05 ทต.โคกสําราญ 
   5.   แผนงานสาธารณสุข 10 10.53 1,094,900.- 12.08 ทต.โคกสําราญ 
   6.   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22 23.16 2,193,520.- 24.21 ทต.โคกสําราญ 
   7.   แผนงานการเกษตร 2 2.11 1,250,000.- 13.79 ทต.โคกสําราญ 
   8.   แผนงานการพาณิชย 4 4.21 528,475.- 5.83 ทต.โคกสําราญ 

รวม 95 100.00 9,061,695.- 20.58  
รวมท้ังส้ิน 172 100.00 44,038,340.- 100.00  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ท่ี ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

๑ คาชําระหน้ีเงินกู 1 0.58 163,300.- 0.37 สํานักปลัดเทศบาล 
๒ คาชําระดอกเบ้ีย 1 0.58 4,090.- 0.01 สํานักปลัดเทศบาล 
3 เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 1 0.58 283,790.- 0.64 สํานักปลัดเทศบาล 
4 เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน 1 0.58 12,500.- 0.03 สํานักปลัดเทศบาล 

5 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 1 0.58 14,462,400.- 32.84 สํานักปลัดเทศบาล 

6 เบ้ียยังชีพคนพิการ 1 0.58 6,501,600.- 14.76 สํานักปลัดเทศบาล 

7 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 1 0.58 102,000.- 0.23 สํานักปลัดเทศบาล 

8 สํารองจาย 1 0.58 500,000.- 1.14 สํานักปลัดเทศบาล 

9 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) 1 0.58 46,040.- 0.10 สํานักปลัดเทศบาล 

10 เงินสมทบระบบหลกัประกันสขุภาพในระดบัทองถ่ิน 1 0.58 205,300.- 0.47 สํานักปลัดเทศบาล 

11 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 1 0.58 801,000.- 1.82 สํานักปลัดเทศบาล 

12 โครงการจัดงานวันเด็ก 1 0.58 100,000.- 0.23 กองการศึกษา 
13 โครงการนิเทศบุคลากรทางการศึกษา 1 0.58 2,000.- 0.00 กองการศกึษา 

14 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก 1 0.58 2,000.- 0.00 กองการศกึษา 

15 โครงการกีฬาศูนยเด็กเล็กสัมพันธ 1 0.58 20,000.- 0.05 กองการศกึษา 

16 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ 1 0.58 757,625.- 1.72 กองการศกึษา 

17 อุดหนุนโครงการปลูกผักสวนครัวเพ่ืออาหารกลางวัน โรงเรียนบานหนองหัวชาง 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
18 อุดหนุนโครงการปลูกพืชผักสวนคัวเพ่ืออาหารกลางวัน โรงเรียนบานโนนพันชาต ิ 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
19 อุดหนุนโครงการเลี้ยงไกพันธุเน้ือ โรงเรียนบานหนองมะเขือ 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
20 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลากินพืชในบอดิน โรงเรียนบานดงหนองเก่ียว 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
21 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบานดอนปอแดง 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
22 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบานปาแดงแจงกระหนวน 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ท่ี ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

23 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบานปามวง 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
24 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุกเพ่ืออาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โรงเรียนบานโคกสําราญ 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
25 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาเพ่ืออาหารกลางวัน โรงเรียนบานเล็บเงือก 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
26 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกสําราญ 1 0.58 651,000.- 1.48 กองการศกึษา 
27 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานดงหนองเก่ียว 1 0.58 252,000.- 0.57 กองการศกึษา 
28 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานดอนปอแดง 1 0.58 273,000.- 0.62 กองการศกึษา 
29 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานโนนพันชาต ิ 1 0.58 147,000.- 0.33 กองการศกึษา 
30 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานปาแดงแจงกระหนวน 1 0.58 210,000.- 0.48 กองการศกึษา 
31 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานปามวง 1 0.58 63,000.- 0.14 กองการศกึษา 
32 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานเล็บเงือก 1 0.58 399,000.- 0.91 กองการศกึษา 
33 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองมะเขือ 1 0.58 168,000.- 0.38 กองการศกึษา 
34 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองหัวชาง 1 0.58 147,000.- 0.33 กองการศกึษา 
35 คาอาหารเสริม (นม) 1 0.58 1,250,000.- 2.84 กองการศกึษา 
36 โครงการจดัระบบการแพทยฉกุเฉิน 1 0.58 400,000.- 0.91 งานสาธารณสุขฯ 

37 
โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

1 0.58 12,000.- 0.03 งานสาธารณสุขฯ 

38 
โครงการสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

1 
0.58 

50,000.- 0.11 งานสาธารณสุขฯ 

39 โครงการอบรมอาสาสมัครเพ่ือควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา  1 0.58 30,000.- 0.07 งานสาธารณสุขฯ 
40 อุดหนุนโครงการสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 1 0.58 320,000.- 0.73 งานสาธารณสุขฯ 
41 อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 1 0.58 20,000.- 0.05 งานพัฒนาชุมชน 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ท่ี ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

42 โครงการคนโคกสําราญไมท้ิงกัน 1 0.58 50,000.- 0.11 งานพัฒนาชุมชน 
43 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลโคกสําราญ รุนท่ี 3 1 0.58 100,000.- 0.23 งานพัฒนาชุมชน 
44 โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ การอนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
1 0.58 

30,000.- 0.07 งานพัฒนาชุมชน 

45 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานเพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน  1 0.58 100,000.- 0.23 งานพัฒนาชุมชน 
46 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน โดยศูนยอํานวยการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด จังหวัดขอนแกน 
1 

0.58 
30,000.- 0.07 งานพัฒนาชุมชน 

47 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 1 0.58 50,000.- 0.11 กองการศกึษา 
48 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 1 0.58 130,000.- 0.30 กองการศกึษา 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 6 ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิอยางมสีวนรวม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ท่ี ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

1 โครงการจัดงาน วัน อปพร. (22 มีนาคมของทุกป) 1 0.58 5,000.- 0.01 งานปองกัน ฯ 
2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 1 0.58 5,000.- 0.01 งานปองกัน ฯ 
3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 1 0.58 5,000.- 0.01 งานปองกัน ฯ 
4 โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโคกสําราญ 1 0.58 30,000.- 0.07 งานปองกัน ฯ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการสงเสรมินวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาขอนแกนเมอืงอัจฉรยิะ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ท่ี ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 1 0.58 50,000.- 0.11 กองชาง 
2 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า บานดง หมูท่ี 6 จากบานนายโสระ สีหานาม – บานนามสมหวัง สุทธิพงษ 1 0.58 301,000.- 0.68 กองชาง 
3 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก จากบานนายลาย ไชยรัม – หนองแวงยาว บานดง หมู 6 1 0.58 50,000.- 0.11 กองชาง 

4 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก จากสามแยกบานนางเขียน โคโตสี – บานนายเชิด มลูหอม บานดอนปอแดง  
ม.16 

1 0.58 113,000.- 0.26 กองชาง 

5 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก บานทางพาดปอแดง ม.12 จากบานนางเกง วิชัย – ท่ีนางรวม วรดิษฐวงษ 1 0.58 275,000.- 0.62 กองชาง 
6 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอพักบานโคกสําราญ หมู 11 จากบานนายหลาวทอง เจือมา – โนนสระแดง 1 0.58 350,000.- 0.79 กองชาง 
7 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอพักบานดง หมูท่ี 15 จากบานนายบุญถึง คําสุขถึงบานนายอภิญญา ดงพงษ 1 0.58 163,000.- 0.37 กองชาง 
8 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอพักบานดอนปอแดง หมู 5 จากหาแยกถึงโรงสีชุมชนบานดอนปอแดง หมู 5 1 0.58 350,000.- 0.79 กองชาง 
9 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก จากบานนางสมควร วัลลา – บานนายคิด มูลกัน บานดอนปอแดง หมู 16 1 0.58 237,000.- 0.54 กองชาง 

10 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าเสียพรอมบอพักบานโคกสําราญ หมู 1 จากศาลากลางบาน ม.1 – บานนางตุ นาคํา 1 0.58 350,000.- 0.79 กองชาง 
11 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าเสียพรอมบอพักสายกลางบาน บานหนองหัวชาง หมูท่ี 8 1 0.58 350,000.- 0.79 กองชาง 
12 โครงการกอสรางซุมประต ู 1 0.58 450,000.- 1.02 กองชาง 
13 โครงการกอสรางถนนคสล.จากบานปาแดง หมูท่ี 7 – ดอนปูตา 1 0.58 350,000.- 0.79 กองชาง 
14 โครงการกอสรางถนนคสล.บานโคกสําราญ หมูท่ี 14 จากบานนางบิน เจือมา ถึงถนนลาดยางเขตชลประทานแกงระวา 1 0.58 350,000.- 0.79 กองชาง 
15 โครงการกอสรางถนนคสล.บานโนนพันชาต ิม.10 สายรอบนอกหมูบาน 1 0.58 350,000.- 0.79 กองชาง 
16 โครงการกอสรางถนนคสล.บานหนองเก่ียว หมูท่ี 3 ถึงสี่แยกทางไปบานหนองหัวชาง 1 0.58 350,000.- 0.79 กองชาง 
17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงสีชุมชน – บานนายสมาน สําราญ บานหนองมะเขือ ม.2 1 0.58 350,000.- 0.79 กองชาง 
18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดง หมูท่ี 15 จากหลังบานเชานายเกษม หอมภักดิ์ – บานายพจน ปดชา 1 0.58 187,000.- 0.42 กองชาง 
19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเล็บเงือก หมูท่ี 4 ถึงสามแยกทางไปบานปามวงโนนพันชาต ิ 1 0.58 350,000.- 0.79 กองชาง 
20 โครงการซอมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรังบานปามวง หมูท่ี 9 จากวัดเวฬุวัน ถึงบึงแกงเทา 1 0.58 200,000.- 0.45 กองชาง 
21 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแจงกระหนวน หมูท่ี 13 จากหนาวัดอรุณคงคาวนารามถึงบานปาแดง หมูท่ี 7 1 0.58 350,000.- 0.79 กองชาง 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 5 ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางสมดุล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 4 ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ท่ี ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

1 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 1 0.58 20,000.- 0.05 สํานักปลัดเทศบาล 
2 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 1 0.58 40,000.- 0.09 งานสาธารณสุข ฯ 

3 โครงการธนาคารขยะและชุมชนจัดการขยะแบบมีสวนรวม 1 0.58 30,000.- 0.07 งานสาธารณสุข ฯ 
4 โครงการรณรงคคัดแยกขยะตนทาง 1 0.58 30,000.- 0.07 งานสาธารณสุข ฯ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี

ท่ี ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

1 โครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการหน าหองผูบริหาร 1 0.58 96,000.- 0.22 สํานักปลัดเทศบาล 

2 โครงการจางเหมาบริการแมบานสํานักงานเทศบาลตําบลโคกสําราญ 1 0.58 96,000.- 0.22 สํานักปลัดเทศบาล 
3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งคาบริการ 1 0.58 20,000.- 0.05 สํานักปลัดเทศบาล 
4 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 1 0.58 30,000.- 0.07 สํานักปลัดเทศบาล 
5 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1 0.58 70,000.- 0.16 สํานักปลัดเทศบาล 
6 โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย 1 0.58 3,000.- 0.01 สํานักปลัดเทศบาล 
7 โครงการจัดงานวันเทศบาล 1 0.58 10,000.- 0.02 สํานักปลัดเทศบาล 
8 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี 1 0.58 10,000.- 0.02 สํานักปลัดเทศบาล 
9 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 1 0.58 15,000.- 0.03 สํานักปลัดเทศบาล 

10 โครงการประชุมประจําเดือนระดับตําบล 1 0.58 30,000.- 0.07 สํานักปลัดเทศบาล 

11 
โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง 

1 0.58 100,000.- 0.23 สํานักปลัดเทศบาล 

12 โครงการรําบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคูเมืองขอนแกน 1 0.58 20,000.- 0.05 สํานักปลัดเทศบาล 
13 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาองคกร (OD) 1 0.58 50,000.- 0.11 สํานักปลัดเทศบาล 
14 โครงการจัดทําวารสารเพ่ือเผยแผผลงานของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 1 0.58 30,000.- 0.07 สํานักปลัดเทศบาล 
15 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1 0.58 50,000.- 0.11 สํานักปลัดเทศบาล 
16 คาวัสดุสํานักงาน 1 0.58 80,000.- 0.18 สํานักปลัดเทศบาล 
17 คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ 1 0.58 20,000.- 0.05 สํานักปลัดเทศบาล 
18 คาวัสดุงานบานงานครัว 1 0.58 30,000.- 0.04 สํานักปลัดเทศบาล 
19 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 1 0.58 10,000.- 0.02 สํานักปลัดเทศบาล 
20 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1 0.58 80,000.- 0.18 สํานักปลัดเทศบาล 
21 คาวัสดุการเกษตร 1 0.58 5,000.- 0.01 สํานักปลัดเทศบาล 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี

ท่ี ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 
หนวยงานดําเนินการ 

22 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1 0.58 5,000.- 0.01 สํานักปลัดเทศบาล 
23 คาวัสดุคอมพิวเตอร 1 0.58 50,000.- 0.11 สํานักปลัดเทศบาล 
24 คาวัสดุอ่ืน 1 0.58 5,000.- 0.01 สํานักปลัดเทศบาล 
25 คาไฟฟา 1 0.58 400,000.- 0.91 สํานักปลัดเทศบาล 
26 คาบริการโทรศัพท 1 0.58 20,000.- 0.05 สํานักปลัดเทศบาล 
27 คาบริการไปรษณีย 1 0.58 25,000.- 0.06 สํานักปลัดเทศบาล 
28 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1 0.58 100,000.- 0.23 สํานักปลัดเทศบาล 
29 คาจัดซื้อเกาอ้ี 1 0.58 45,200.- 0.10 สํานักปลัดเทศบาล 

30 คาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 1 0.58 25,000.- 0.06 สํานักปลัดเทศบาล 

31 คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 0.58 854,000.- 1.94 สํานักปลัดเทศบาล 

32 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต 1 0.58 11,000.- 0.02 สํานักปลัดเทศบาล 

33 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 1 0.58 288,000.- 0.65 กองคลัง 

34 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1 0.58 50,000.- 0.11 กองคลัง 
35 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 1 0.58 20,000.- 0.05 กองคลัง 
36 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 1 0.58 288,000.- 0.65 กองคลัง 
37 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1 0.58 50,000.- 0.11 กองคลัง 
38 คาวัสดุสํานักงาน 1 0.58 50,000.- 0.11 กองคลัง 
39 คาวัสดุคอมพิวเตอร 1 0.58 50,000.- 0.11 กองคลัง 
40 คาบํารุงรักษาซอมแซม 1 0.58 80,000.- 0.18 งานรักษาความสงบฯ 
41 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 1 0.58 20,000.- 0.05 งานรักษาความสงบฯ 
42 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1 0.58 60,000.- 0.14 งานรักษาความสงบฯ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี

ท่ี ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานดําเนินการ 

43 โครงการจางเหมาบริการงานธุรการ 1 0.58 96,000.- 0.22 งานปองกัน ฯ 
44 คาวัสดุเครื่องแตงกาย 1 0.58 10,000.- 0.02 งานปองกัน ฯ 
45 คาวัสดุเครื่องดับเพลิง 1 0.58 50,000.- 0.11 งานปองกันฯ 
46 คาวัสดุอ่ืน 1 0.58 30,000.- 0.07 งานปองกันฯ 
47 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 1 0.58 210,000.- 0.48 กองการศกึษา 
48 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1 0.58 50,000.- 0.11 กองการศกึษา 
49 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1 0.58 30,000.- 0.07 กองการศกึษา 
50 คาวัสดุสํานักงาน 1 0.58 50,000.- 0.11 กองการศกึษา 
51 คาวัสดุงานบานงานครัว 1 0.58 20,000.- 0.05 กองการศกึษา 
52 คาวัสดุกอสราง 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
53 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
54 คาวัสดุคอมพิวเตอร 1 0.58 50,000.- 0.11 กองการศกึษา 
55 คาวัสดุการศึกษา 1 0.58 10,000.- 0.02 กองการศกึษา 
56 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1 0.58 9,600.- 0.02 กองการศกึษา 
57 คาจัดซื้อพัดลม 1 0.58 8,000.- 0.02 กองการศกึษา 
58 คาจางเหมาบริการ 1 0.58 10,000.- 0.02 งานสาธารณสุขฯ 
59 โครงการจางเหมาเก็บขนขยะ 1 0.58 612,000.- 1.39 งานสาธารณสุขฯ 
60 โครงการจางเหมาบันทึกขอมูล 1 0.58 192,000.- 0.44 งานสาธารณสุขฯ 
61 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1 0.58 5,000.- 0.01 งานสาธารณสุขฯ 
62 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1 0.58 100,000.- 0.23 งานสาธารณสุขฯ 
63 คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน 1 0.58 5,900.- 0.01 งานสาธารณสุขฯ 
64 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 1 0.58 20,000.- 0.05 งานสาธารณสุขฯ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี

ท่ี ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 
หนวยงานดําเนินการ 

65 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1 0.58 80,000.- 0.18 งานสาธารณสุขฯ 
66 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1 0.58 50,000.- 0.11 งานสาธารณสุขฯ 
67 คาวัสดุเครื่องแตงกาย 1 0.58 20,000.- 0.05 งานสาธารณสุขฯ 
68 โครงการจางเหมาบริการควบคุมดูแลประปาบานหนองเก่ียว ม.3 1 0.58 96,000.- 0.22 กองชาง 
69 โครงการจางเหมาบริการควบคุมดูแลระบบประปาบานหนองมะเขือ ม.2 1 0.58 96,000.- 0.22 กองชาง 
70 โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสํานักงานกองชางหองประชุมพอหลวงคลัง และบริเวณโดยรอบ 1 0.58 96,000.- 0.22 กองชาง 
71 โครงการจางเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานดานสาธารณูปโภคกองชาง 1 0.58 288,000.- 0.65 กองชาง 
72 โครงการจางเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานธุรการกองชาง 1 0.58 96,000.- 0.22 กองชาง 
73 โครงการจางเกมาบริการเสริมการปฏิบัติงานไฟฟาสาธารณะ 1 0.58 288,000.- 0.65 กองชาง 
74 โครงการจางเหมาเสริมการปฏิบัติงานธุรการ งานจัดสถานท่ี ไฟฟาสาธารณะ 1 0.58 96,000.- 0.22 กองชาง 
75 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งคาบริการ 1 0.58 30,000.- 0.07 กองชาง 
76 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1 0.58 30,000.- 0.07 กองชาง 
77 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1 0.58 600,000.- 1.36 กองชาง 
78 คาวัสดุสํานักงาน 1 0.58 50,000.- 0.11 กองชาง 
79 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1 0.58 80,000.- 0.18 กองชาง 
80 คาวัสดุงานบานงานครัว 1 0.58 20,000.- 0.05 กองชาง 
81 คาวัสดุกอสราง 1 0.58 100,000.- 0.23 กองชาง 
82 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 1 0.58 30,000.- 0.07 กองชาง 
83 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1 0.58 80,000.- 0.18 กองชาง 
84 คาวัสดุคอมพิวเตอร 1 0.58 50,000.- 0.11 กองชาง 
85 คาจัดซื้อเลื่อยยนต 1 0.58 15,800.- 0.04 กองชาง 
86 คาจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล 1 0.58 25,000.- 0.06 กองชาง 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี

ท่ี ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จาํนวน
โครงการ 

ท่ีดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานดําเนินการ 

87 คาจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา ขนาด 4 น้ิว 1 0.58 2,560.- 0.01 กองชาง 
88 คาจัดซื้อเครื่องเช่ือมระบบ Inverter 1 0.58 15,800.- 0.04 กองชาง 
89 คาจัดซื้อสวานโรตารี่ 1 0.58 8,360.- 0.02 กองชาง 
90 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1 0.58 250,000.- 0.57 กองชาง (งานเกษตร) 
91 คาไฟฟา 1 0.58 1,000,000.- 2.27 กองชาง (งานเกษตร) 
92 คาตรวจสอบคุณภาพนํ้า 1 0.58 28,475.- 0.06 กองชาง (งานประปา) 
93 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1 0.58 100,000.- 0.23 กองชาง (งานประปา) 
94 คาวัสดุอ่ืน 1 0.58 100,000.- 0.23 กองชาง (งานประปา) 
95 คาไฟฟา 1 0.58 300,000.- 0.68 กองชาง (งานประปา) 

รวมท้ังหมด 172 100.00 44,038,340.- 100.00  
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สวนท่ี 3 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
 1. แผนงานงบกลาง  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 คาชําระหน้ีเงินตน 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

163,300.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 คาชําระดอกเบ้ีย 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

4,090.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

283,790.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

12,500.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

5 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

14,462,400.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 เบ้ียยังชีพคนพิการ 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

6,501,600.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

102,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 สํารองจาย 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

500,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

9 
คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

46,040.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

10 
เงินสมทบระบบหลกัประกันสขุภาพ
ในระดับทองถ่ิน 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

205,300.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

11 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

801,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 5 ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางสมดุล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 4 ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 2. แผนงานบรหิารท่ัวไป  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
โครงการจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

1 โครงการ 30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี
 2. แผนงานบรหิารท่ัวไป   

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
โครงการจางเหมาบริการปฏิบัติงาน

ธุรการหน าหองผูบริหาร 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

96,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 
โครงการจางเหมาบริการแมบาน
สํานักงานเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

96,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งคาบริการ 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

20,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

5 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

70,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย 1 โครงการ 3,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 โครงการจัดงานวันเทศบาล 1 โครงการ 10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

9 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

15,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

10 
โครงการประชุมประจําเดือนระดับ
ตําบล 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

11 

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และทัศนศึกษาดูงาน คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และพนักงานจาง 

1 โครงการ 100,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            



20 

แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี
 2. แผนงานบรหิารท่ัวไป  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
โครงการรําบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคูเมือง
ขอนแกน 

1 โครงการ 20,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

13 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาองคกร (OD) 1 โครงการ 50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

14 
โครงการจัดทําวารสารเพ่ือเผยแผผลงาน
ของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

1 โครงการ 30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

15 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

16 คาวัสดุสํานักงาน 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

80,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

17 คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

20,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

18 คาวัสดุงานบานงานครัว 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

19 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

20 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

80,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

21 คาวัสดุการเกษตร 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

5,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

22 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

5,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

23 คาวัสดุคอมพิวเตอร 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            



21 

 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี
 2. แผนงานบรหิารท่ัวไป  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

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

24 คาวัสดุอ่ืน 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

5,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

25 คาไฟฟา 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

400,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

26 คาบริการโทรศัพท 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

20,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

27 คาบริการไปรษณีย 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

25,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

28 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

100,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

29 คาจัดซื้อเกาอ้ี 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

45,200.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

30 คาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

25,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

31 คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

854,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

32 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

11,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 



22 

 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี
 3. แผนงานบรหิารท่ัวไป (งานบรหิารงานคลงั)  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

288,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองคลัง 
            

2 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองคลัง 
            

3 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 1 โครงการ 20,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองคลัง 
            

4 
โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

1 โครงการ 288,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองคลัง 
            

5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองคลัง 
            

6 คาวัสดุสํานักงาน 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองคลัง 
            

7 คาวัสดุคอมพิวเตอร 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองคลัง 
            

 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 6 ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิอยางมสีวนรวม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
 4. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
โครงการจัดงาน วัน อปพร. 
(22 มีนาคมของทุกป) 

1 โครงการ 5,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานปองกันฯ 
            

2 
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป
ใหม 

1 โครงการ 5,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานปองกันฯ 
            

3 
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต 

1 โครงการ 5,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานปองกันฯ 
            

4 

โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลโคกสําราญ 

1 โครงการ 30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานปองกันฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี
 4. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 คาบํารุงรักษาซอมแซม 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

80,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานรกัษา
ความสงบฯ 

            

2 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

20,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานรกัษา
ความสงบฯ 

            

3 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

60,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานรกัษา
ความสงบฯ 

            

4 โครงการจางเหมาบริการงานธุรการ 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

96,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานปองกัน ฯ 
            

5 คาวัสดุเครื่องแตงกาย 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานปองกันฯ 
            

6 คาวัสดุเครื่องดับเพลิง 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานปองกันฯ 
            

7 คาวัสดุอ่ืน 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานปองกันฯ 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
 5. แผนงานการศึกษา  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 โครงการจัดงานวันเด็ก 1 โครงการ 100,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศกึษา 

            

2 
โครงการนิเทศบุคลากรทาง
การศึกษา 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

2,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

3 
โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือขอรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

2,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

4 
โครงการกีฬาศูนยเด็กเล็ก
สัมพันธ 

1 โครงการ 20,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

5 
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือเปน
คาใชจายตามโครงการ 

1 โครงการ 757,625.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศกึษา 

            

6 
อุดหนุนโครงการปลูกผักสวน
ครัวเพ่ืออาหารกลางวัน 
โรงเรียนบานหนองหัวชาง 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

7 
อุดหนุนโครงการปลูกพืชผัก
สวนคัวเพ่ืออาหารกลางวัน 
โรงเรยีนบานโนนพันชาต ิ

1 โครงการ 10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศกึษา 

            

8 
อุดหนุนโครงการเลี้ยงไกพันธุ
เน้ือ โรงเรียนบานหนองมะเขือ 

1 โครงการ 10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

9 
อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลากิน
พืชในบอดนิ โรงเรยีนบานดง
หนองเก่ียว 

1 โครงการ 10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศกึษา 

            



26 

 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
 5. แผนงานการศึกษา  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบาน
ดอนปอแดง 

1 โครงการ 10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา             

11 
อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบาน
ปาแดงแจงกระหนวน 

1 โครงการ 10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

12 
อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบาน
ปามวง 

1 โครงการ 10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

13 
อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุกเพ่ืออาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน โรงเรียนบานโคก
สําราญ 

1 โครงการ 10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศกึษา 

            

14 
อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาเพ่ืออาหาร
กลางวัน โรงเรียนบานเล็บเงือก 

1 โครงการ 10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

15 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานโคกสําราญ 

1 โครงการ 651,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา             

16 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานดงหนองเก่ียว 

1 โครงการ 252,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

17 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานดอนปอแดง 

1 โครงการ 273,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

18 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานโนนพันชาต ิ

1 โครงการ 147,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

19 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานปาแดงแจงกระหนวน 

1 โครงการ 210,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

20 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานปามวง 

1 โครงการ 63,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            



27 

 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
 5. แผนงานการศึกษา  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

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

21 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานเล็บเงือก 

1 โครงการ 399,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

22 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานหนองมะเขือ 

1 โครงการ 168,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

23 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานหนองหัวชาง 

1 โครงการ 147,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

24 คาอาหารเสริม (นม) 
ตลอดปที่
ดําเนินการ 1,250,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี
 5. แผนงานการศึกษา  

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอยีดของกิจกรรม 

พื้นที ่
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
ตลอดปที่
ดําเนินการ 210,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา 

            

2 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร 

ตลอดปที่
ดําเนินการ 50,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา             

3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
ตลอดปที่
ดําเนินการ 30,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา             

4 คาวัสดุสํานักงาน 
ตลอดปที่
ดําเนินการ 50,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา             

5 คาวัสดุงานบานงานครัว 
ตลอดปที่
ดําเนินการ 20,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา 

            

6 คาวัสดุกอสราง 
ตลอดปที่
ดําเนินการ 10,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา             

7 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
ตลอดปที่
ดําเนินการ 10,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา             

8 คาวัสดุคอมพิวเตอร 
ตลอดปที่
ดําเนินการ 50,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา             

9 คาวัสดุการศึกษา 
ตลอดปที่
ดําเนินการ 10,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา 

            

10 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ตลอดปที่
ดําเนินการ 9,600.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา             

11 คาจัดซื้อพัดลม 
ตลอดปที่
ดําเนินการ 8,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา             

 
 



29 

 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 6 ยุทธศาสตรการเสรมิสรางสขุภาวะ 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
 6. แผนงานสาธารณสขุ 

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
โครงการจดัระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

400,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

2 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และข้ึนทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธานศาสตรจารย ดร.
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

12,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

3 

โครงการสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธาน ศาสตรจารย ดร.
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

4 
โครงการอบรมอาสาสมัครเพ่ือ
ควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัข
บา  

1 โครงการ 30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

5 
อุดหนุนโครงการสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

1 โครงการ 320,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            



30 

  
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 5 ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางสมดุล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 4 ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 6. แผนงานสาธารณสขุ  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 40,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

2 
โครงการธนาคารขยะและชุมชน
จัดการขยะแบบมสีวนรวม 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะตนทาง 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี
 6. แผนงานสาธารณสขุ  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 คาจางเหมาบริการ 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการจางเหมาเก็บขนขยะ 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

612,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการจางเหมาบันทึกขอมูล 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

192,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

4 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

5,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

100,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

6 คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน 1 โครงการ 5,900.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

7 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

20,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

8 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

80,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

9 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

            

10 คาวัสดุเครื่องแตงกาย 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

20,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งาน
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 6 ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิอยางมสีวนรวม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
 7. แผนงานสงัคมสงเคราะห  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน 

1 โครงการ 20,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

            

2 
โครงการคนโคกสําราญไมท้ิง
กัน 

1 โครงการ 50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 
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แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการสงเสรมินวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาขอนแกนเมอืงอัจฉรยิะ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชมุชน 
 8. แผนงานเคหะและชมุชน  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 1 โครงการ 50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

2 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้า บานดง 
หมูท่ี 6 จากบานนายโสระ สีหานาม – 
บานนาสมหวัง สุทธิพงษ 

1 โครงการ 301,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

3 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอ
พัก จากบานนายลาย ไชยรัม – หนองแวง
ยาว บานดง หมู 6 

1 โครงการ 50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

4 

โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอ
พัก จากสามแยกบานนางเขียน โคโตสี – 
บานนายเชิด มลูหอม บานดอนปอแดง ม.
16 

1 โครงการ 113,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 

            

5 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอ
พัก จากบานนางสมควร วัลลา – บาน
นายคิด มูลกัน บานดอนปอแดง หมู 16 

1 โครงการ 237,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

6 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอ
พัก บานทางพาดปอแดง ม.12 จากบาน
นางเกง วิชัย – ท่ีนานางรวม วรดษิฐวงษ 

1 โครงการ 275,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

7 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอ
พักบานโคกสําราญ หมู 11 จากบานนาย
หลาวทอง เจอืมา – โนนสระแดง 

1 โครงการ 350,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

8 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอ
พักบานดง หมูท่ี 15 จากบานนายบุญถึง 
คําสุขถึงบานนายอภิญญา ดงพงษ 

1 โครงการ 163,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
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แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการสงเสรมินวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาขอนแกนเมอืงอัจฉรยิะ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชมุชน 
 8. แผนงานเคหะและชมุชน  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอ
พักบานดอนปอแดง หมู 5 จากหาแยก
ถึงโรงสีชุมชนบานดอนปอแดง หมู 5 

1 โครงการ 350,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

10 

โครงการกอสรางทอระบายนํ้าเสีย
พรอมบอพักบานโคกสําราญ หมู 1 
จากศาลากลางบาน ม.1 – บานนางตุ 
นาคํา 

1 โครงการ 350,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 

            

11 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้าเสีย
พรอมบอพักสายกลางบาน บานหนอง
หัวชาง หมูท่ี 8 

1 โครงการ 350,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
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แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
 9. แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
โครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล
โคกสําราญ รุนท่ี 3 

1 โครงการ 100,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชน ฯ 

            

2 
โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ การ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1 โครงการ 30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชน ฯ 

            

3 
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานเพ่ือสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  

1 โครงการ 100,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชน ฯ 

            

4 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแกน โดยศูนยอํานวยการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
จังหวัดขอนแกน 

1 โครงการ 30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชน ฯ 

            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



36 

แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 7 ยุทธศาสตรการสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขันภายใตหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
 10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 1 โครงการ 50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

2 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 1 โครงการ 130,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศกึษา 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



37 

แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการสงเสรมินวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาขอนแกนเมอืงอัจฉรยิะ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชมุชน 
 11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 โครงการกอสรางซุมประต ู 1 โครงการ 450,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

2 
โครงการกอสรางถนนคสล.จากบาน
ปาแดง หมูท่ี 7 – ดอนปูตา 

1 โครงการ 350,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

3 

โครงการกอสรางถนนคสล.บานโคก
สําราญ หมูท่ี 14 จากบานนางบิน 
เจอืมา ถึงถนนลาดยางเขต
ชลประทานแกงระวา 

1 โครงการ 350,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 

            

4 
โครงการกอสรางถนนคสล.บานโนน
พันชาติ ม.10 สายรอบนอกหมูบาน 

1 โครงการ 350,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

5 
โครงการกอสรางถนนคสล.บาน
หนองเก่ียว หมูท่ี 3 ถึงสี่แยกทางไป
บานหนองหัวชาง 

1 โครงการ 350,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

6 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากโรงสีชุมชน – บานนาย
สมาน สําราญ บานหนองมะเขือ ม.2 

1 โครงการ 350,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

7 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานดง หมูท่ี 15 จากหลังบาน
เชานายเกษม หอมภักดิ์ – บานนาย
พจน ปดชา 

1 โครงการ 187,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 

            

8 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานเล็บเงือก หมูท่ี 4 ถึงสาม
แยกทางไปบานปามวงโนนพันชาต ิ

1 โครงการ 350,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

 



38 

แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยุทธศาสตรการสงเสรมินวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาขอนแกนเมอืงอัจฉรยิะ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชมุชน 
 11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
โครงการซอมแซม/ปรบัปรงุถนนลกูรงั
บานปามวง หมูท่ี 9 จากวัดเวฬุวนั ถึง
บึงแกงเทา 

1 โครงการ 200,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

10 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานแจงกระหนวน หมูท่ี 13 จาก
หนาวัดอรุณคงคาวนารามถึงบานปาแดง  
หมูท่ี 7 

1 โครงการ 350,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี
 11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 
โครงการจางเหมาบริการควบคุมดูแล
ประปาบานหนองเก่ียว ม.3 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

96,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

2 
โครงการจางเหมาบริการควบคุมดูแล
ระบบประปาบานหนองมะเขือ ม.2 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

96,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

3 

โครงการจางเหมาบริการรักษาความ
สะอาดอาคารสํานักงานกองชางหอง
ประชุมพอหลวงคลัง และบริเวณ
โดยรอบ 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

96,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 

            

4 
โครงการจางเหมาบริการเสริมการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณูปโภคกองชาง 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

288,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

5 
โครงการจางเหมาบริการเสริมการ
ปฏิบัติงานธุรการกองชาง 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

96,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

6 
โครงการจางเหมาบริการเสริมการ
ปฏิบัติงานไฟฟาสาธารณะ 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

288,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

7 
โครงการจางเหมาเสริมการปฏิบัติงาน
ธุรการ งานจัดสถานท่ี ไฟฟาสาธารณะ 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

96,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

8 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งคาบริการ 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

9 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

10 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

600,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

11 คาวัสดุสํานักงาน 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            



40 

แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี
 11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

80,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

13 คาวัสดุงานบานงานครัว 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

20,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

14 คาวัสดุกอสราง 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

100,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

15 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

30,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

16 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

80,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

17 คาวัสดุคอมพิวเตอร 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

50,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

18 คาจัดซื้อเลื่อยยนต 1 โครงการ 15,800.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

19 คาขจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล 1 โครงการ 25,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

20 คาจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา ขนาด 4 น้ิว 1 โครงการ 2,560.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

21 คาจัดซื้อเครื่องเช่ือมระบบ Inverter 1 โครงการ 15,800.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

22 คาจัดซื้อสวานโรตารี่ 1 โครงการ 8,360.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

 
 



41 

 
แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 
ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี
 12. แผนงานการเกษตร  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 250,000.- 

เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

2 คาไฟฟา 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

1,000,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



42 

แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ  2565 
เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสุขภาวะใหนาอยูอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลโคกสาํราญท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี
 13. แผนงานการพาณิชย  

ลาํดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรม 

พ้ืนท่ี 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผลผลติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 คาตรวจสอบคุณภาพนํ้า 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

28,475.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

100,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

3 คาวัสดุอ่ืน 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

100,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
            

4 คาไฟฟา 
ตลอดปท่ี
ดําเนินการ 

300,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองชาง 
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