
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

211 

โครงการกอสรางถนนลกูรัง

จากบานโคกสําราญ ม.1 

จากอนุสาวรีพอหลวงคลัง-

หวยน้ําลัด-ฝายพอกลม 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนกวางประมาณ 

5 เมตร ยาว 1,500 

เมตร 
- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 
กองชาง 

212 

โครงการเสริมถนน คสล.

จากบานนายชวย  ม.1 – ทาง

แยกศนูยการเรียนรูโรงเรียน

บานโคกสําราญ 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

500 ม.กวาง 5  ม. 
- - 

 

300,000.- 

 

300,000.- 

 

300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 
กองชาง 

213 

โครงการกอสรางถนนลกูรัง

จากบานนายสมชาย ลาด

จันทร – ศนูยการเรียน

โรงเรียนบานโคกสําราญ 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

500 ม.กวาง 5  ม. 
- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

214 

โครงการขยายเขตคลองสง

น้ําเพื่อการเกษตรสถานสีง

น้ําโคกสําราญ 

เพื่อใหประชาชนมนี้ํา

ในการทําการเกษตร

ไดอยางเพยีงพอและ

ทั่วถงึ 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม. 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนในพื้นที่มนี้ําใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

215 

โครงการซอมแซมคลอง

สงน้ําเพื่อการเกษตร

คลองสงน้ํา สถานโีคก

สําราญ บานโคกสําราญ 

หมูที ่1 

เพื่อประชาชนมนี้ําใชใน

การทําการเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม. 

- - 
200,000 200,000 200,000 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนมนี้ําใชในการ

ทําการเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ กองชาง 

216 

โครงการกอสรางถนน 

คสล.รอบหมูบานโคก

สําราญ หมูที่ 1ตาม

คลองสงน้าํเกา หมูที ่1 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม.กวาง

ประมาณ 5 ม. 
- - 

300,000 300,000 300,000 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 

217 

โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานโคกสําราญ 

หมูที ่1 เสนดอนปูตา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม.กวาง

ประมาณ 5 ม. 

- - 
300,000 300,000 300,000 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 

218 

โครงการซอมแซมถนน

ลุกรังบานโคกสําราญ 

หมูที ่1จากอนุสาวรียพอ

หลวงคลัง ถงึหนอง

บักเอน 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม.กวาง

ประมาณ 5 ม. - - 
150,000 150,000 150,000 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

219 

โครงการกอสรางระบบประปา

ผิวดนิขนาดใหญมาก บานโคก

สําราญ หมู 1 หมู 11 หมู 14 

เพื่อใหประชาชนมนี้ํา

อุปโภคบริโภคใช

ตลอดทัง้ป 

กอสรางระบบ

ประปาผิวดนิขนาด

ใหญมาก 

- - 

 

5,000,000.- 

 

5,000,000.- 

 

5,000,000.- 

ระบบประปา

หมูบาน 

ประชาชนมนี้ําอุปโภค

บริโภคใชตลอดทัง้ป กองชาง 

220 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กและวางทอระบาย

น้าํพรอมบอพกับานโคก

สําราญ หมู 1จากบานนาง

จันทร  อุดทา ถงึบานนายลอง  

วงษชมภ ู

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ระยะทางประมาณ  

ยาว 500 เมตร  

กวาง 5 เมตร 

หนา 0.12 เมตร 
- - 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 
กองชาง 

221 

โครงการซอมแซม/ปรับปรุง/

ยกระดับ ถนนลูกรังบานโคก

สําราญ 1 ถงึ อนสุาวรียพอ

หลวงคลัง 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ซอมแซม/ปรับปรุง/

ยกระดับ ถนนลูกรัง

ระยะทางประมาณ  

ยาว 2,000 เมตร 

- - 
150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

222 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานโคกสําราญ หมู 

1 จากบานนางเพ็ง  ศรีบุดดา 

ถงึบานนายสุเทพ ระวา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ  

ยาว 500 เมตร 

- - 
300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

223 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักบานโคกสําราญ หมู 

1จากบานนายจนี  กจิเทาว ถงึ

บานนกิร  พงษสมิา 

เพื่อเปนการปองกัน

น้ําทวมขังและ

ระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 
กองชาง 

224 

โครงการกําจัดวัชพชืและ

ผักตบชวาบริเวณอางเก็บน้ําแกง

ละวาบานโคกสําราญหมู 1 

เพื่อกําจัดวัชพชืและ

ผักตบชวาบริเวณ

อางเก็บน้ําแกงละวา 

กําจัดวัชพชืและ

ผักตบชวาแกงละวา - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

บริเวณที่กําจัด

วัชพชื 

ไมมวีัชพชืและผักตบชวา

ในบริเวณอางเก็บน้ําแกง

ละวา 

กองชาง 

225 

โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะบริเวณหนอง 

กบิแกบ 

เพื่อเปนการพื้นฟู

แหลงน้ําและเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการ

กักเก็บน้ํา 

ขุดลอกสระน้ํา

จํานวน 1 แหง 
- - 

 

3,000,000.- 

 

3,000,000.- 

 

3,000,000.- 

ขนาดความ

กวางของหนอง

น้ําสาธารณะ 

พื้นฟูแหลงน้ําและเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการกัก

เก็บน้ํา 
กองชาง 

226 

โครงการกอสราง ถนน คสล. 

บานโคกสําราญ หมู 1 ทางไป

ฝายหนองกบิแกบ 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร 

 ถนน คสล.จํานวน 

1 สาย - - 
300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

227 

โครงการเสริมไหลถนน คสล.

บานโคกสําราญ หมู 1  ทางไป

อางเก็บน้ําแกงระวา 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร 

ถนน คสล.จํานวน 1 

สาย - - 
300,000.- 300,000.- 

300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

228 

โครงการเสริมผิวถนนคสล.บาน

โคกสําราญ หมู 1 จากบานนาง

รัตมณี นาคํา ถงึ บานนางกองสนิ  

จุลมา 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

229 

โครงการเสริมผิวถนน คสล. บาน

โคกสําราญ หมูที่ 1 จากบานนาย

คําสงิ โสภาจติร ถงึ บานนายเคน 

พงษสมิา 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

230 

โครงการขยายเขตคลองสงน้ําเพื่อ

การเกษตร สน.3 บริเวณนานายคํา

เบา เปลอืยศรี ถงึ นานายบุญหนา 

ระวา เดมิเปนคลองเนื้องาน 2 กม. 

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําใชในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กอสรางคลองสงน้าํ 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 
ประชาชนในพื้นที่มนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

231 

โครงการกอสรางคลองสงน้ําโคก

สําราญ 4 (ตัง้ใหม) บริเวณฝาย

ใหญไปหนองหมากเอน, จุด 2 จาก

ฝายใหญไปถงึฝายพอกลม และจดุ 

3 จากฝายใหญไปหนองยาง 

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําในการทํา

การเกษตรอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กอสรางคลองสงน้าํ

จํานวน 2 จุด 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนมนี้ําอุปโภค

บริโภคใชตลอดทัง้ป 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

232 

โครงการกอสรางฝาย

ชะลอน้ําเพื่อกักเก็บน้ํา

(หวยน้ําลัด) บานหนอง

มะเขอื หมูที่ 2 

เพื่อเปนการกักเก็บน้ําให

ประชาชนมนี้ําใชใน

หนาแลง 

ยาว 20 เมตร กวาง 

9 เมตร  
- - 

 

300,000.- 

 

300,000.- 

 

300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนมนี้ําไวใชใน

การเกษตรไดตลอดทัง้ป 
กองชาง 

233 

โครงการกอสรางถนน 

คสล.จากบานหนองมะเขอื 

ม.2 – บานนายแสวง  

ชาญชําน ิ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

500 ม.กวาง 5 ม. 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

234 

โครงการกอสรางถนน 

คสล.จากบานนายพูน – 

โรงเรียนบานหนองมะเขอื 

ม.2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาว 500 เมตร

กวาง 5 เมตร 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

235 

โครงการกอสรางถนน 

คสล.จากโรงสชีุมชน – 

บานนายสมาน สําราญ 

บานหนองมะเขอื ม.2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาว 500 เมตร 

กวาง 5 เมตร 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

236 

โครงการกอสรางถนนลกูรัง

จากบานหนองมะเขอื ม.2 – 

คอกวัวนายสุระชัย ม.2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาว 500 เมตร 

กวาง 5 เมตร - - 
 

100,000.- 

 

100,000.- 

 

100,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

237 

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 

จากบานหนองมะเขอื หมูที่ 2 

ถงึบานโนนพันชาต ิหมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ความยาวประมาณ 

3,000 ม.กวาง

ประมาณ 5 ม. 

- - 
200,000 200,000 200,000 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 

238 

โครงการซอมแซมถนน คสล.

จากสระน้ําหนองมะเขอื ม.2 

ถงึบอขยะโคกสาํราญ หมูที ่11  

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ความยาวประมาณ 

2,000 ม.กวาง

ประมาณ 5 ม. 

- - 
300,000 300,000 300,000 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 

239 

โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง

บานหนองมะเขอื หมู 2 จาก

ระบบประปา หมูบาน (หนอง

เลงิบอใหญ) ถงึ ที่

สาธารณประโยชน (ปาชา) 

บานโคกสําราญ หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ระยะทางประมาณ  

ยาว 2,000 เมตร 
- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

240 

โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา 

คสล.บานหนองมะเขอื หมู 2 

บริเวณหวยน้ําลัด (หนองอกีาํ) 

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อใช

ในการทําการเกษตร

ไดอยางเพยีงพอและ

ทั่วถงึ 

เพื่อกอสรางฝาย

ชะลอน้ําเพื่อกักเก็บ

น้ําใชในการเกษตร  - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ขนาดของฝาย

ชะลอน้ํา 

กักเก็บน้ําเพื่อใชใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและ

ทั่วถงึ 

กองชาง 

241 

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

หนองมะเขอื หมู 2 จากบานนาย

คําพูล  พันโนพัฒน 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 
- - 250,000.- 250,000.- 250,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

242 

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

หนองมะเขอื หมู 2 จากบาน นาย

แสวง ถงึ บานเล็บเงอืก 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 
- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

243 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหนองมะเขอื หมู 2 ซอยบาน 

นายบัญชา  เจนการ 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

244 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหนองมะเขอื หมู 2 จากวัด

ศรีไพรวรรณ ถงึ เขตอําเภอบาน

แฮด 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย - - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

245 

โครงการกอสรางถนน คสล. บาน

หนองมะเขอื หมู 2 จากบานนาย

วชิาญ ถงึ บานนายอดศิร แนนอุดร 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

246 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.จาก

บานนายประสทิธิ์ แสงหาร – บาน

นายอุดม แสงหาร บานหนองเกี่ยว 

ม.3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการเดนิทาง 

ถนนยาว 500 เมตร 

กวาง 5 เมตร 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

247 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.จาก

บานนางบัวเงนิ ทนิราช – บานนาย

สังวาล อสุรา บานหนองเกี่ยว ม.3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการเดนิทาง 

ถนนยาว 500 เมตร

กวาง 5 เมตร - - 300,000.- 300,000.- 

 

300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

248 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.จาก

ศาลากลางบาน – สี่แยกวังหมาก

พั่ว บานหนองเกี่ยว ม.3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการเดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

300 ม. กวาง 5 ม. - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

249 

โครงการเสริมถนน คสล. ม.3  

จากหนาประตูวัดศรีชุมพลไปดาน

ทศิใตหมูบาน ถงึ บานนายบุญทัด 

แสงหาร 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการเดนิทาง 

เสริมถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

250 

โครงการกอสรางทอระบาย

น้ําเสยีจากบานนายไพร งาม

เสนห – สี่แยกวังหมากพั่ว 

บานหนองเกี่ยว ม.3 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

ยาวประมาณ 300 

เมตร 
- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน ปองกันน้ําทวมขังและ

เปนการระบายน้ําเสยี 
กองชาง 

251 

โครงการกอสรางถนน คสล.

ซอยบานนายณัฐพล  ธรรม

วเิศษ – บานนายมานพ 

หาดวรรณ บานหนองเกี่ยว 

ม.3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

300 ม. กวาง 5 ม. 

- - 

 

300,000.- 

 

300,000.- 

 

300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง กองชาง 

252 

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

จากนานายเปลี่ยน พนิจิกุล 

– ถนนมติรภาพ บานหนอง

เกี่ยว ม.3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

1,137 ม.กวาง 5 ม 
- - 

 

150,000.- 

 

150,000.- 

 

150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

253 

โครงการกอสรางถนน คสล.

จากสามแยกบานนายทอง

มาก ศรีภูม ิ– บานหนอง

เกี่ยว ม.3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ระยะทางประมาณ 

500 ม.กวาง 5 ม. 
- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

254 

โครงการกอสรางทอระบาย

น้ําเสยี บานหนองเกี่ยว หมูที่ 

3 จากสี่แยกศาลาประชาคม 

ถงึบานนางลําดวน ธาตุด ี

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายเสยี 

ความยาวประมาณ 

 500 ม. 
- - 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของทอ

ระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 
กองชาง 

255 

โครงการกอสรางถนน คสล.

บานหนองเกี่ยว หมูที่ 3 ถงึสี่

แยกทางไปบานหนองหัวชาง 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม.กวาง

ประมาณ 5 ม. 

- - 
400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 

256 
โครงการเจาะบอบาดาลบาน

หนองเกี่ยว หมู 3  

เพื่อผลติน้ําประปา

หมูบานหนองเกีย่วหมู 

3 

เจาะบอบาดาล 

- - 120,000.- 120,000.- 120,000.- 

ความลกึของบอ

บาดาล 

ประชาชนไดรับ

ผลประโยชน กองชาง 

257 

โครงการกอสรางถนน คสล.

บานหนองเกี่ยว ม.3 บริเวณ

ทศิใตวัดศรีชุมพล 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย - - 
300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

258 

โครงการกอสรางถนน คสล.

บานหนองเกี่ยว หมู 3 

บริเวณรอบวังหมากพั่ว 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 

 

- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 
ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

259 

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ําพรอมบอพัก 

บานหนองเกี่ยว หมู 3 จาก

ศาลาประชาคม ถงึ บาน

นายสํารี อกกา 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 250,000.- 250,000.- 250,000.- 

ความยาวของทอ

ระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 

260 

โครงการเสริมผิวถนนถนน 

คสล.บานหนองเกี่ยว หมู 

3 จากศาลาประชาคม ถงึ 

บานนายสํารี  อกกา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

261 

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ําพรอมบอพักบาน

หนองเกี่ยว หมู 3 จากบาน

นายบุญทัศ  แสงหาร ถงึ 

บานนางประโยชน พันทอง 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 250,000.- 250,000.- 250,000.- 

ความยาวของทอ

ระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 

262 

โครงการกอสรางฝายกั้น

น้ําบริเวณที่นาของนาง

อํานวย อําพระรัตน 

เพื่อเปนการกักเก็บน้ําให

ประชาชนมนี้ําใชใน

หนาแลง 

กอสรางฝายกั้นน้าํ 

- - 

 

300,000.- 

 

300,000.- 

 

300,000.- 

ความยาวของฝาย ประชาชนมนี้ําไวใชใน

การเกษตรไดตลอด 

ทัง้ป 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

263 

โครงการเสริมผิวถนน คสล. 

จากประตูวัดทางทศิใตบาน

นางประโยชน ถงึ บานนาย

บุญทัด แสงหาร 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

264 

โครงการกอสรางถนน คสล.

จากขางวัดศรีบุญนาค ม.4 – 

บานหนองมะเขอื – หนอง

เลงิกุดกวาง ม.2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

500 ม.กวาง  5 

เมตร 
- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

265 

โครงการกอสรางถนน คสล.

จากซอยดอนปูตา–โรงเรียน

บานเล็บเงอืก ม.4 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

500 ม.กวาง 5 ม. - - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

266 

โครงการกอสรางถนน คสล.

ถนนบริเวณรอบโรงเรียน

บานเล็บเงอืก ม.4 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

500 ม. กวาง 5 ม. - - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

267 

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

บานเล็บเงอืก ม.4 – ดอนปู

ตา – หนองศรีรักษา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

1,000 ม. กวาง 6 

ม. 

- - 
120,000.- 120,000.- 120,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

268 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.

จากบานนางนอย – บานนาย

คาว ีเปลอืยศรี ม.4 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

300 ม.กวาง 5 ม. - - 
 

300,000.- 

 

300,000.- 

 

300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

269 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.

จากขางวัดศรีบุญนาค – สุด

กําแพงวัด บานเล็บเงอืก ม.4 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

300 ม.กวาง 5 ม. - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

270 

โครงการกอสรางถนนลกูรัง

เสนวัดศรีบุญนาค – โนนแดง 

บานเล็บเงอืก ม.4 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

1,000 ม.กวาง 5 

ม. 

- - 
 

150,000.- 

 

150,000.- 

 

150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

271 

โครงการกอสรางถนน คสล.

บานเล็บเงอืก หมูที่ 4จากวัด

ศรีบุญนาค ถงึ ดอนปูตา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ความยาว

ประมาณ 1,000 

ม.กวางประมาณ 

5 ม. 

- - 
500,000 500,000 500,000 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

272 

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

บานเล็บเงอืก หมูที่ 4 จากวัด

ศรีบุญนาค ถงึ หนองกุดกวาง 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม.กวาง

ประมาณ 5 ม. 

- - 
150,000 150,000 150,000 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 

273 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบานเล็บ

เงอืก หมู 4 ถงึ สามแยกทางไป 

บานปามวง โนนพันชาต ิ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ  

ยาว 1,500 เมตร 

- - 
500,000.- 500,000.- 500,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

274 

โครงการกอสรางคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตรบานเล็บเงอืก 

หมู 4 จากสถานสีูบน้ําเล็บ

เงอืก ถงึ หนองนกแซว 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใน

การในการทําการเกษตร

ไดอยางเพยีงพอและ

ทั่วถงึ 

กอสรางคลองสงน้าํ

เพื่อการเกษตร

ระยะทางประมาณ  

ยาว 1,000 เมตร 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนมนี้ําในการใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 
กองชาง 

275 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบานเล็บ

เงอืก หมู 4 จากดอนปูตา ถงึ 

หนองศรีรักษา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ  

ยาว 500 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

 

 

 

132 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

276 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบานเล็บ

เงอืกหมู 4 จากบานนางศรีไพร  

พันภูวงษ ถงึ นานายบุญโฮม  

อันภักด ี

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ  

ยาว 500 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

277 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักบานเล็บเงอืก หมู 

4  จากศาลากลางบาน ถงึ 

หนองหมา 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 2,000 เมตร 

- - 

 

 

400,000.- 

 

 

400,000.- 

 

 

400,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 
กองชาง 

278 

โครงการซอมแซมคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตร บานเล็บเงอืก 

หมู 4 จากสถานสีูบน้าํบานเล็บ

เงอืก ถงึ หนองนกแซว 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

เพื่อซอมแซมคลอง

สงน้ําใหใชงานได

ตามปกต ิ
- - 

150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนมนี้ําใชในการ

ทําการเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 
กองชาง 

279 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักบานเล็บเงอืก หมู 

4 จากบานนางนางนอยแกว 

ถงึรพ.สต.บานเล็บเงอืก 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

280 

โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก

บานเล็บเงอืก ถงึ หนองดนิ

เหนยีว 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กอสรางถนนจํานวน 

1 สาย - - 
 

150,000.- 

 

150,000.- 

 

150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

281 

โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก

ถนนทางหลวงชนบทไปหนอง

ตะกราและหนองฮู 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กอสรางถนนจํานวน 

1 สาย - - 
 

150,000.- 

 

150,000.- 

 

150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

282 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักซอยบานนายรุงเรือง 

ตลิ่งไธสง – ศาลาประชาคม บาน

ดอนปอแดง ม.5 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

ยาวประมาณ 500 

เมตร 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 
กองชาง 

283 

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา

พรอมบอพักซอยบานนางศร – 

เขตชลประทาน บานดอนปอแดง 

ม.5 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

ยาวประมาณ 500 

เมตร 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 
ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

284 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักจากหาแยก – ศูนย

เกษตร บานดอนปอแดง ม.5 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

ยาวประมาณ 500 

เมตร - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

285 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักจากบานนายวริะ 

แกนพมิพ – บานนายอํานวย 

ลอดรัตน บานดอนปอแดง ม.5 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

ยาวประมาณ 500 

เมตร 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 
ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

286 

โครงการขยายเขตคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตร(คอนกรีต) จาก

นานายรุง – นานายสา บาน

ดอนปอแดง ม.5 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

ยาวประมาณ 1,000 

เมตร 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 
ประชาชนมนี้ําในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

287 

โครงการขยายเขตคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตร(คอนกรีต) จาก

สี่แยกบานหนองหัวชาง – ศูนย

เกษตร บานดอนปอแดง ม.5 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

ยาวประมาณ 1,000 

เมตร 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 
ประชาชนมนี้ําในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

288 

โครงการขยายเขตคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตร(คอนกรีต) จาก

นานางเพ็ญ – นานายพล บาน

ดอนปอแดง ม.5 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

ยาวประมาณ 300 

เมตร 
- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 
ประชาชนมนี้ําในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

289 

โครงการกอสรางถนน คสล.

จากบานนายอภสิทิธิ์  

บุสําโรง –บานนางอัว้ ศรีภูม ิ

บานดอนปอแดง ม.5 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

300 ม.กวาง 5 ม. 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 
กองชาง 

290 

โครงการกอสรางถนน คสล.

จากบานนายแดง – บานนาย

หวัง  ปาเจอื บานดอนปอ

แดง ม.5 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

300 เมตร กวาง 5 

เมตร 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

291 

โครงการกอสรางขยายเขต

คลองสงน้ําเพื่อการเกษตร

(คอนกรีต)จากนาพอรุง พวง

ไธสง – นาพอสา ศรีชัย บาน

ดอนปอแดง ม.5 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

ยาวประมาณ 500 

เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา ประชาชนมนี้ําในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

292 

โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมูบานแบบผิวดนิ

ขนาดใหญ บานดอนปอแดง 

หมูที ่5 

ประชาชนมนี้ําในการ

อุปโภคบริโภคอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กอสรางระบบ

ประปาขนาดใหญ  

จํานวน 1 แหง 
- - 

5,000,000 5,000,000 
5,000,000 

ประชาชน

จํานวน 2 

หมูบานไดรับ

ประโยชน 

ประชาขนมนี้ําในการ

อุปโภคบริโภคอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

293 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบานดอนปอแดง หมู 5 จาก

บานนายคําเบา แกวกันยา ถงึ สี่แยก

บานหนองหัวชาง 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 
- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

294 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบานดอนปอแดง หมู 5 จาก

สามแยกบานนางนุภา เจอืมา ถงึ 

บานแมสา เคาเสน 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กระยะทางประมาณ 

ยาว 2,000 เมตรกวาง 5 

เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

295 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํพรอม

บอพักบานดอนปอแดง หมู 5 จากหา

แยกศาลากลางบาน ถงึ สามแยก

บานนางนุภา  เจอืมา 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพกัระยะทาง

ประมาณ  

ยาว 500 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของทอ

ระบายน้ํา 
ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

296 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํพรอม

บอพักบานดอนปอแดง หมู 5 จากหา

แยกศาลากลางบาน ถงึ ศาลา

กลางบานหมูที ่16 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพกัระยะทาง

ประมาณ  

ยาว 500 เมตร 

- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของทอ

ระบายน้ํา 
ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

297 

โครงการกอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพักบานดอนปอ

แดง หมู 5 จากศาลา

ประชาคม หมู 5 ถงึ  

แกงละวา 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก

ระยะทางประมาณ  

ยาว 500 เมตร 

- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 
ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง กองชาง 

298 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบานดอน

ปอแดง หมู 5 จากหนองสระ

พัง ถงึ บานหนองเกี่ยว 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

จํานวน 1 สาย 
- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

299 

โครงการกอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก บานดอนปอ

แดง หมู 5 จากสามแยกบาน

นางสา  เคาเสน ถงึ สี่แยก

บานนางแสวง  ระวา หมู 5 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 

- - 
400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง กองชาง 

300 

โครงการเสริมผิว

ถนนลาดยางบานดอนปอ

แดง หมู 5 เสนหนาโรงเรียน

บานดอนปอแดง  

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวจราจร 

จํานวน 1 สาย - - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

301 

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางบานดอน

ปอแดง หมู 5 จากบานนายเหลื่อม  

สรอยโคกสูง ถงึ บานนายบรรจง ธุปธิ

สาร 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวจราจร 

จํานวน 1 สาย - - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

302 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํพรอมบอ

พัก บานดอนปอแดง หมู 5 จากหาแยก 

ถงึ โรงสชีุมชนบานดอนปอแดง หมู 5 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก - - 
400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 

กองชาง 

303 

โครงการเสริมผิวถนน คสล. บานดอน

ปอแดง หมู 5 จากบานนายอภสิทิธ  บุ

สําโรง ถงึบานนางเสนห  พรมจันทร 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนน คสล. 

จํานวน 1 สาย 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

304 

โครงการเสริมผิวถนน คสล. บานดอน

ปอแดง หมู 5 จากสามแยกนางนุภา สริิ

พรชัยสกุล ถงึ นางสลัด  เพชรทอง 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนน คสล. 

จํานวน 1 สาย 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

305 

โครงการเสริมถนน คสล. ม.5 จากหนา

บานนายอภสิทิธิ์ บุสําโรง ถงึ บานนาย

เวยีน โคโตส ี

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

เสริมถนน คสล.

จํานวน 1 สาย - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

 

 

139 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

306 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพัก บานดอนปอแดง 

หมู 5 จากบานนายสายชล โค

โตส ีถงึ ศาลาประชาคม หมู 5 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 

400,000.- 400,000.- 
400,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 
กองชาง 

307 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.

จากบานนายสอ สังเสว ี– 

สหกรณ บานดง ม.6 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

150 เมตร กวาง 5 

เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

308 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

เสยีพรอมบอพักจากบานนาย

เวนิ จันทรยะ – หนองแวงยาว 

บานดง ม.6 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

ยาวประมาณ 500 

เมตร 
- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 
ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

309 

โครงการลงหนิลูกรังถนนจาก

โนนศาลา บานดง ม.6 – แนว

เขตอําเภอบานแฮด 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

1,000 ม. 

กวาง 5 ม. 

- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

310 

โครงการลงหนิลูกรังถนนจาก

สวนนายไพร  สหีาสรอย – นา

นายบัวสา สงิหดํา บานดง ม.6 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ยาวประมาณ 500 

เมตร - - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

311 

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา บานดง 

หมูที ่6 จากบานนายโสระ  สหีานาม 

ถงึ บานนางสมหวัง  สุทธวิงษ 

เพื่อเปนการปองกัน

น้ําทวมขังและ

ระบายเสยี 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม. - - 300,000 300,000 300,000 
ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 

กองชาง 

312 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบานดง หมู 6 จากบานนายโสระ 

สหีานามถงึรานคาสหกรณบานดง ม.2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร 

เสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กระยะทาง

ประมาณ  

ยาว 300 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

313 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํพรอมบอ

พัก บานดง หมู 6จากบานนายบุญม ี

งามคุณ  ถงึ หนองแวงยาว 

เพื่อเปนการปองกัน

น้ําทวมขังและ

ระบายน้ํา 

กอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักระยะทาง

ประมาณ  

ยาว 200 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

314 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบานดง หมู 6จากบานนายสมควร  

ชุมวงษ ถงึบานนายบวร  อัคคะ 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร 

เสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กระยะทาง

ประมาณ  

ยาว 100 เมตร 

- - 250,000.- 250,000.- 250,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

315 

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรัง

บานดง หมู 6  จากหนองแวงยาว  ถงึ 

สามแยกโนนพันชาตบิานแฮด 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร 

ซอมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรังระยะทางประมาณ  

ยาว 3,000 เมตร 

- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

 141 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

316 

โครงการเสรมิผวิถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก จากบานดง หมู 6 ถงึ

บานแฮด หมู 2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสรมิผวิถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กระยะทาง

ประมาณ  

ยาว 500 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

317 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพัก บานดง หมู 6 จาก

บานทองขัน  ชาญประไพร ถงึ 

หนาวัดปาโพธิ์ชัย 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

318 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานดง หมู 6         

จากบานนายบรรจง  ชุมวงษ ถงึ 

บานนายสมศักดิ์  ศริิเมย 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนน คสล. 

จํานวน 1 สาย - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

319 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.บาน

ดง หมู 6 จากบานนางพระเยาว 

คุณโน ถงึ บานนายสํารองวรยศ 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนน คสล. 

จํานวน 1 สาย 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

320 

โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน

ดง หมู 6 จากถนนขาง รพ.สต.

บานดง ถงึ คูใต 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

321 

โครงการกอสรางถนนลกูรัง

บานดง หมู 6 จากที่นานายหนู  

งามคุณ ถงึ ที่นานายวนิ 

(บานแฮด) 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 
- - 

150,000.- 150,000.- 
150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

322 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.จํา

บานนายไกรวชิญ  ไพศาล ถงึ 

บานนายเคน  สุดงาม บานดง 

ม.6 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนน คสล.

จํานวน 1 สาย ถนน

ยาวประมาณ 60 ม. 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

323 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

จากบานนางทอน ชาวโพธิ์ ถงึ 

รานคาสหกรณ บานดง ม.6 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายเสยี 

กอสรางทอระบาย

น้ํา จํานวน 1 แหง - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 
ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 

กองชาง 

324 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.

จากสามแยกบานนายสมศักดิ์ 

พละสนิธุ เชื่อมตอถนน คสล. 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

เสริมผิวถนนคสล.

ยาวประมาณ 30 

เมตร กวา 5 เมตร 

- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 
ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

325 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.

จากสามแยกหนาวัดสวาง

อารมณ ถงึบานนางสมัย เจริญ

เหลา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

เสริมผิวถนน คสล.

ถนนยาวประมาณ 

200 ม.กวาง 4 ม. 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

326 

โครงการกอสรางถนน คสล.จาก

บานปาแดง ม.7–ดอนปูตา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

1,000 เมตร กวาง 5 

เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

327 

โครงการซอมแซมคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตรแบบใชทออัดแรง

บานปาแดง ม.7  

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใน

การทําการเกษตรอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

 

ยาวประมาณ 500 เมตร - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนในพื้นที่มนี้ําใน

การทําการเกษตรอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

328 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.จาก

ศาลากลางบาน – บานนาย

สมหวัง บานปาแดง ม.7 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 482 

ม.กวาง 4 ม. - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กองชาง 

329 

โครงการกอสรางคลองสงน้ําเพื่อ

การเกษตรจากคลองดนิเปน

คอนกรีต บานปาแดง ม.7– ฮอม

ปลาเดดิ 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใน

การทําการเกษตรอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

 

ยาวประมาณ 500 เมตร 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนในพื้นที่มนี้ําใน

การทําการเกษตรอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

330 

โครงการซอมแซม/ปรับปรุง/

ยกระดับ ถนนลุกรังบานปาแดง 

หมู 7 ถงึ บานโคกสําราญ หมู 14 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ซอมแซม/ปรบัปรงุ/

ยกระดับ ถนนลุกรงั

ระยะทางประมาณ  

ยาว 3,000 เมตร 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

331 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

เสยีพรอมบอพักสายกลางบาน 

บานหนองหัวชาง ม.8 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ําเสยี 

 

ยาวประมาณ 500 เมตร - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

332 

โครงการกอสรางคลองสงน้าํถาด

คอนกรีต จากสี่แยกบานหนอง

หัวชาง ม.8 – บานดอนปอแดง 

ม.5 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใชใน

การทําการเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

 

ระยะทางประมาณ 

1,000 ม. 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนในพื้นที่มนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

333 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานหนองหัวชาง หมู 

8 จากสามแยกถนนลาดยาง   

ถงึ สามแยกบานดอนนาด ี

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

เสรมิผวิถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กระยะทาง

ประมาณ  

ยาว 300 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

334 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพัก บานหนองหัวชาง 

หมู 8 จากสี่แยกบานนายอนันต

พงศ  ปนะเก ถงึ ทอลอดเหลี่ยม

หนาโรงเรียนบานหนองหัวชาง 

 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

 

กอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพัก - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

335 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํพรอมบอ

พัก บานหนองหัวชาง หมู 8 จากหนาวัด

ฉัททันต ถงึ บานนายประเสริฐ  พื้นหัว

สระ 

 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

336 

โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนอง

หัวชาง หมู 8 จากดานทศิใตวัดฉัททันต 

จากสามแยกบานนายประเสริฐ พื้นหัว

สระ ถงึสุดเขตกําแพงวัด 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

337 

โครงการกอสรางถนน คสล.    บานหนอง

หัวชาง หมู 8 จากโรงเรียนบานหนองหัว

ชาง ถงึ สถานสีูบน้ําหนองหัวชาง 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 

- - 
300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

338 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํพรอมบอ

พัก บานหนองหัวชาง หมู 8 จากสามแยก

บานนายประเสริฐ  พื้นหัวสระ ถงึ  สาม

แยกไปบานดอนนาด ี

 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

339 

โครงการเสริมผิวถนนซอยหนาบานนาย

นามจติร เสโส ถงึ บานนายทองลวน เทนิ

ไพร 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

เสริมผิวถนนคสล.

จํานวน 1 สาย - - 
100,000 100,000 100,000 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

340 

โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตรจากนานายสาร – ริม

คลองนานางกัณหา บานปามวง ม.9 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กอสรางถนนลูกรัง

จํานวน 1 สาย - - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

341 

โครงการกอสรางทอระบายน้ําจาก

หนาบานนายไวภพ บานปามวง ม.9 – 

บานนางบัวลอง ปานภูม ิ

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

ยาวประมาณ 

300 เมตร - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 

กองชาง 

342 

โครงการเสริมถนน คสล. จากลาน

นายราวุฒ ิหารรัตน – บานนางบัว

ลอง ปานภูม ิ

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชทํา

การเกษตรในหนาแลง 

ระยะทางประมาณ 

200 เมตร - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

พนังกัน้น้ํา 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

343 

โครงการกอสรางคลองสงน้ําเพื่อ

การเกษตรแบบทอ จากบานนางดวง 

– นาพอมา บานปามวง ม.9 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช

ในการเกษตรใหเพยีงพอ

และทั่วถงึ 

ระยะทางประมาณ 

800 เมตร - - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนมนี้าํใชใน

การเกษตรอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

344 

โครงการกอสรางสะพานขามคลอง

สงน้ําชวงนานางหา เชื่อมถนนวัดบาน

ปามวง – บงึแกงเทา ม.9 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

กอสรางสะพานขาม

คลอง ม.9 - - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

จํานวนสะพาน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

345 

โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหวยน้ําลัด 

– หนองระนาม ม.9 

เพื่อใชเปนประตูเปด-ปด

ในการระบายน้ํา 

กอสรางประตู

ระบายน้ํา จํานวน 1 

แหง 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

มปีระตูเพื่อเปด-ปด

น้ําเพื่อชวยระบายน้ํา

และกักเก็บน้ํา 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

346 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็บานปามวง หมู 9 จาก

สามแยกปามวงโนนพันชาต ิถงึ 

บานเล็บเงอืก 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก

จํานวน 1 สาย 
- - 500,000.- 500,000.- 500,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

347 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็บานปามวง หมู 9 จาก

เสนริมช ีถงึ บานแจงกระหนวน 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน

คอนกรตีเสรมิ

ระยะทางประมาณ  

ยาว 3,000 เมตร 

- - 500,000.- 500,000.- 500,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการส ั

ญจร 
กองชาง 

348 

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรังบานปามวง หมู 9 จากวัดเวฬุ

วัน ถงึ บงึแจงเทา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ซอมแซม/ปรับปรุง

ลูกรังระยะทาง

ประมาณ  

ยาว 2,000 เมตร 

- - 350,000.- 350,000.- 350,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

349 

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรังบานปามวง หมู 9 จากวัดเวฬุ

วัน ถงึ บานโนนพันชาต ิ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ซอมแซม/ปรับปรุง

ลูกรังระยะทาง

ประมาณ  

ยาว 2,000 เมตร 

- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

350 

โครงการกอสรางถนนลกูรัง 

บานปามวง หมู 9 จากสามแยกนา

นายสาร  ถงึ  นานางจันทร  มาริน

ทา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนนลูกรัง

ระยะทางประมาณ  

ยาว 1,000 เมตร 

 

- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

351 

โครงการเสริมผิวถนนคอนเสริม

เหลก็บานปามวง หมู 9  

เสนกลางบาน 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนนคอน

เสริมเหล็กระยะทาง

ประมาณ  

ยาว 500 เมตร 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

352 

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรังบานปามวง หมู 9 ถงึ บานหัน 

ตําบลพระบ ุ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ซอมแซม/ปรับปรุง

ถนนลูกรังระยะทาง

ประมาณ  

ยาว 1,000 เมตร 

- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

353 

โครงการกอสรางสะพานขามคลอง

สงน้าํบานปามวง หมู 9  จากทา  

นายอาจ ถงึ พนังกัน้น้ําช ี

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางสะพานขาม

คลอง จํานวน 1 

แหง 

- - 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

354 

โครงการกอสรางถนน คสล. บาน

ปามวง หมู 9 จากบานนางบัวพา 

ถงึ บานนางสุกจิ 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. 

จํานวน 1 สาย - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

355 

โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะบานปามวง หมู 9  

(หนองหวายยาว 30ไร) 

เพื่อเปนการพื้นฟูแหลง

น้ําและเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการกักเก็บน้ํา 

ขดุลอกหนองน้าํ

สาธารณะ จํานวน 1 

แหง 

- - 
5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 

ขนาดความ

กวางของหนอง

น้ําสาธารณะ 

พื้นฟูแหลงน้ําและเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการ

กักเก็บน้ํา 

กองชาง 

356 

โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะบานปามวง หมู 9  

(หนองเซยีงพมิพ 5 ไร) 

เพื่อเปนการพื้นฟูแหลง

น้ําและเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการกักเก็บน้ํา 

ขดุลอกหนองน้าํ

สาธารณะ จํานวน 1 

แหง 

- - 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 

ขนาดความ

กวางของหนอง

น้ําสาธารณะ 

พื้นฟูแหลงน้ําและเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการ

กักเก็บน้ํา 

กองชาง 

357 

โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะบานปามวง หมู 9  

(หนองบักนาย 4 ไร) 

เพื่อเปนการพื้นฟูแหลง

น้ําและเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการกักเก็บน้ํา 

ขดุลอกหนองน้าํ

สาธารณะ จํานวน 1 

แหง 

- - 
2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 

ขนาดความ

กวางของหนอง

น้ําสาธารณะ 

พื้นฟูแหลงน้ําและเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการ

กักเก็บน้ํา 

กองชาง 

358 

โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะบานปามวง หมู 9  

(หนองหวายระนาม 40 ไร) 

เพื่อเปนการพื้นฟูแหลง

น้ําและเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการกักเก็บน้ํา 

ขดุลอกหนองน้าํ

สาธารณะ จํานวน 1 

แหง 

- - 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 

ขนาดความ

กวางของหนอง

น้ําสาธารณะ 

พื้นฟูแหลงน้ําและเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการ

กักเก็บน้ํา 

กองชาง 

359 

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

โนนพันชาต ิม.10 สายรอบนอก

หมูบาน 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

300 ม.กวาง 5  ม. - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

360 

โครงการกอสรางถนนลูกรังเสนขาง

โรงเรียนบานโนนพันชาต ิม.10  

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

300 ม. - - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

361 

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

รอบบงึแกงเทาบานโนนพันชาต ิ

ม.10 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

1,430 ม.กวาง 5 ม. - - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนในพื้นที่ไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

362 

โครงการกอสรางประตูเปด – 

ปด (แบบทอลอดเหลี่ยม) บงึ

แกงเทาลงแมน้ําช ีบานโนนพัน

ชาต ิม.10 

เพื่อใชเปนประตูเปด-ปดใน

การระบายน้ํา 

กอสรางประตทูอ

ลอดเหลี่ยม จํานวน 

1 แหง 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

มปีระตูเพื่อเปด-ปดน้ําเพื่อ

ชวยระบายน้ําและกักเก็บน้ํา 
กองชาง 

363 

โครงการขุดลอกบงึแกงเทา  

บานโนนพันชาต ิหมูที่ 10 

เพื่อประชาชนมนี้ําใชในการ

ทําการเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

ขุดลอกบงึแกงเทา 

จํานวน 1 แหง - - 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 

จํานวน

กจิกรรม 

ประชาชนมนี้ําใชในการทํา

การเกษตรไดอยางเพยีงพอ

และทั่วถงึ 

กองชาง 

364 

โครงการกอสรางคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตร สถานโีนนพัน

ชาต ิ2(คลองไสไก) บานโนน

พันชาต ิหมูที่ 10 

เพื่อประชาชนมนี้ําใชในการ

ทําการเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม. 
- - 

150,000 150,000 150,000 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนมนี้ําใชในการทํา

การเกษตรไดอยางเพยีงพอ

และทั่วถงึ 
กองชาง 

365 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานโนนพันชาต ิหมู 

10 จากบานนางทองใส  สผีาง 

ถงึ   บานนางผัน  ภูวา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
เสริมผิวถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 200 เมตร 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

366 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานโนนพันชาต ิหมู 

10 จากบานนายบัน  อนิอุน

โชต ิถงึ บานนางสมัย  เกดิ

บานเปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 300 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

367 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบานโนน

พันชาต ิหมู 10 จากบานนาย

ประดษิฐ  พลเดช ถงึ หนาวัด

สะอาดชัยศรี 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 300 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

368 

โครงการกอสรางถนนลกูรัง

บานโนนพันชาต ิหมู 10 จาก

สามแยก ถงึ บงึแกงเทา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนนลูกรัง 

1 สาย - - 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

369 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักจากบานนางไพร  

ทองจูล– บานนายสุบนิ ชาตา

นนท บานโคกสําราญ ม.11 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

 

ยาวประมาณ  500 

เมตร 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

370 

โครงการเสริมถนน คสล.จาก

สามแยกไปบานหนองมะเขอื – 

บานนายชาญศักดิ์  ทนิราช 

บานโคกสําราญ ม.11 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

 

ถนนยาวประมาณ 

300 ม.กวาง 5  ม. 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 
กองชาง 

371 

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา

จากบานนายไลย– บานนาง

ละมุล บานโคกสําราญ ม.11 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

 

ระยะทางประมาณ 

300 ม. 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

372 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักจากบานนายชาญ

ศักดิ์ ทนิราช – หนองสระแดง 

บานโคกสําราญ ม.11 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

 

ยาวประมาณ 

500 ม. 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

373 

โครงการตอทอน้ําประปาจาก

บานนางซาน – นานายวสิทิธิ์  

ชาญประไพร บานโคกสําราญ 

ม.11 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช

ในการอุปโภคบริโภคได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

 

ยาวประมาณ  

500 ม. 
- - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

ความยาวของ

ทอประปา 

ประชาชนในพื้นที่มนี้ําใช

ในการอุปโภคบริโภคได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

374 

โครงการขยายเขตคลองสงน้ําเพื่อ

การเกษตรจากโคกสําราญ1 – นา

นายหลาย กจิเทาว บานโคก

สําราญ ม.11 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

 

ระยะทางประมาณ 

500 ม. 
- - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนในพื้นที่มนี้ํา

ใชในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

375 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานโคกสําราญ หมู 11 

จากสามแยกเล็บเงอืกหนองมะเขอื 

ถงึ บานนางเจริญ  เจอืมา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 200 เมตร 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

376 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพัก บานโคกสําราญ     

หมู 11 จากรานรวมญาติ

รานอาหารตามสั่ง ถงึ ที่นานายสุ

เทพ  อันภักด ี

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 

กองชาง 

377 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.      

บานโคกสําราญ หมู 11           

จากบานนายสายทอง  เปอยส ีถงึ 

โรงสขีาวชุมชน หมู 11 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

เสริมผิวถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 

- - 
300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

378 

โครงการกอสรางทอระบายน้ําจาก

บานพอหลวย เจอืมา ถงึ บานนาง

ประมวล โปงทอง ม.11 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

 

ยาวประมาณ 

60เมตร 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ปองกันน้ําทวมขังและ

เปนการระบายน้ําเสยี 
กองชาง 

379 

โครงการขยายเขตคลองสงน้ํา จาก

บานพอทองด ีแมประจบ ถงึ บาน

พอบุญสง แมมุด 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

 

ขยายเขต 

คลองสงน้ํา 
- - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนในพื้นที่มนี้ํา

ใชในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

380 

โครงการกอสรางถนน คสล.จากสี่

แยกบานนายตัน จันทโยธา – แปลง

เกษตร บานทางพาดปอแดง ม.12 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

 

ยาวประมาณ 

300 ม. 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

381 

โครงการกอสรางถนน คสล.ชวง

สามแยกทางเขาหมูบาน บานทาง

พาดปอแดง ม.12 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

 

ยาวประมาณ 

300 ม. 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

382 

โครงการเสริมถนนลูกรังเชื่อม

ระหวางแนวเขตตําบลโคกสําราญ 

(บานทางพาดปอแดง) – แนวเขต

ตําบลบานไผ (บานหนองกุง) 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ระยะทางประมาณ 

1,000 ม. 

กวาง 5 เมตร 
- - 1500,000.- 150,000.- 150,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

383 

โครงการกอสรางถนนลูกรังบานทาง

พาดปอแดง ม.12 – ลาํหวยอสีาน

เขยีว 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

1,000 ม.กวาง 5 

เมตร 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

384 

โครงการเสริมถนน คสล.จากสาม

แยก – บานนางบุญชู เคาเสน ม.12 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ยาวประมาณ 300 

ม. 

กวาง 5 ม. 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

385 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.สายหนา

บานนายบุญยงค มนตนรัิน บานทาง

พาดปอแดง ม.12 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ยาวประมาณ  

300 ม.กวาง 5 ม. - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

386 

โครงการกอสรางคลองสงน้ํา คสล. 

บานทางพาดปอแดง หมูที่ 12จาก

สถานสีูบน้ําหนองหัวชาง ถงึบานทาง

พาดปอแดง 

เพื่อประชาชนมนี้ําใชใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม. 
- - 

200,000 200,000 200,000 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนมนี้ําใชใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและ

ทั่วถงึ 

กองชาง 

387 

โครงการกอสรางถนนคสล.บานทาง

พาดปอแดง หมู 12 จากบานนางทพิ

วัลย  จันทะโยธา ถงึ นานายนพ

อนันต  ศรีสุระรัตน 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 300 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

388 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานทางพาดปอแดง  

หมู 12 จากทางเขาปาสัก ถงึ  

นานายบุญยงค  มนตนรัินดิ ์

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 300 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

389 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.บาน

ทางพาดปอแดง หมู 12 จากบาน

นายบญุยงค  มนตนรัินดร ถงึ ที่

นานางสงวน  ลุนขอนแกน 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนน คสล.

จํานวน 1 สาย - - 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

390 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักบานทางพาดปอแดง 

หมู 12 จากบานนายจันทร  บุญ

ค้ํา ถงึ นานายวมิล  ศรเสนา  

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก

จํานวน 1 แหง 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

391 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักบานทางพาดปอแดง 

หมู 12 จากสี่แยกบานนายตัน  

จันทะโยธา ถงึ บานนายนพ

อนันต  ศรีสุระรัตน 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

392 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักบานทางพาดปอแดง 

หมู 12 จากสามแยกศาลา

กลางบาน ถงึ วัดศรเสนาราม 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

393 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักบานทางพาดปอแดง 

หมู 12 จากสามแยกบานนายบุญ

ยงค  มนตนรัินดร ถงึ นานาง

สมหวัง ลอมทอง 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 

394 

โครงการยกระดบัถนนลกูรังบาน

แจงกระหนวน ม.13 – สะพาน

ขามแมน้ําชบีานปาแดง  

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

1,500 ม. 

กวาง 5 ม. 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

395 

โครงการกอสรางทางน้ําเสยีใน

พื้นที่ทําการเกษตรดานทศิ

ตะวันออกหมูบาน  ม.13 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

ยาวประมาณ  

500 ม. 

 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ทางระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 

กองชาง 

396 

โครงการยกระดบัถนนลกูรังบาน

แจงกระหนวน ม.13 – บานปา

มวง ม.9 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ระยะทางประมาณ 

3,500 ม. 

 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

397 

โครงการกอสรางทอระบายน้ําเสยี

พรอมบอพัก บานแจงกระหนวนม.

13 จากบานนายทะนงศักดิ์ สุทธิ

วัฒนสกุล ถงึ บาน นายสมพงษ

เถาวเบา 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา

เสยี 

ระยะทางประมาณ 

300 ม. 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา ไมมนี้ําทวมขังประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

398 

โครงการขยายคลองสงน้ําเพื่อ

การเกษตร(คลองไสไก) บาน จาก

สถานสีูบน้ําบานเล็บเงอืก-นานาย

วัน เกตุพจิักร 

เพื่อใหประชาชนมนี้ํา

ใชในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

ยาวประมาณ 500 

ม. 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 
ประชาชนในพื้นที่มนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

399 

โครงการเสริมผิวถนน คสล. 

บานแจงกระหนวน หมูที่ 13 

จากหนาวัดอรุณคงคาวนาราม ถงึ

บานปาแดง หมูที ่7 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม.กวาง

ประมาณ 5 ม. 
- - 

300,000 300,000 300,000 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง กองชาง 

400 

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรังหมู 13 เสนริมแมน้าํช ีถงึ 

สะพานขามแมน้ําชปีาแดงหนองไห 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ซอมแซม/ปรับปรุง

ถนนลูกรัง ถนนยาว

ประมาณ 2,000 ม. 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

 

 

159 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

401 

โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเพื่อ

การเกษตรหมู 13 จากคลองดนิเปนคลอง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอมวางทอ 

ระบายน้ํา จากสถานสีูบน้ําบานแจง

กระหนวน –นานายสมพร เถาวเบา 

เพื่อใหประชาชนมนี้ํา

ในการในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

ปรับปรุงคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตร

ระยะทางประมาณ 

ยาว 500 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนมนี้ําในการ

ในการทําการเกษตร

ไดอยางเพยีงพอและ

ทั่วถงึ 
กองชาง 

402 

โครงการยกระดับถนนในหมูบานพรอม

เสริมถนน คสล. 2 จุด จากบานเลขที่ 9-

37 และ จากบานเลขที่ 12 - 7 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ยกระดับถนน คสล.

ในหมูบาน จํานวน 2 

จุด 

- - 500,000.- 500,000.- 500,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

403 

โครงการเสริมถนน คสล. จากบานนาย

ทนงศักดิ์ สุทธวิัฒนสกุล– บานนาย

สมพงษ เถาเบาว 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

เสริมถนน คสล

ระยะทางประมาณ 

300 ม. กวาง 5 ม. 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

404 

โครงการเสริมถนน คสล. บานโคก

สําราญ ม.14 จากบานนายประหยัด ดี

เลศิ – บานนางกาญจนา วงษชมภ ู

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

เสริมถนน คสล.

ระยะทางประมาณ 

300 ม. กวาง 5 ม. 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

405 

โครงการเสริมถนน คสล.พรอมวางทอ

ระบายน้ําจากศาลากลางบานออก

ทางดานทศิตะวันตกถงึบานนางกาญจนา 

พลทะอนิทร บานโคกสําราญ ม.14 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

เสริมถนน คสล.

ถนนยาวประมาณ 

150 ม. 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

406 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย

บานนางสาคร  ลอืโสภา บาน

โคกสําราญ ม.14 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

50 ม.กวาง 3 ม. - - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

407 

โครงการเสริมผิวถนนคสล.บาน

โคกสําราญ หมู 14 จากบานนาย

ทวศีักดิ์  วงษคําหาร ถงึ บานนาง

เชยชม  สงิหดํา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 300 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

408 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานโคกสําราญ หมู 

14 จากสํานักงานชลประทาน ถงึ   

ศนูยเรียนรูโรงเรียนบานโคก

สําราญ 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 300 เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

409 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานโคกสําราญ หมู 

14 จากบานนางสมพร  เทพเทพา 

ถงึ บานนายธนนิทร  สุดหลา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

เสริมผิวถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 200 เมตร 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

410 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานโคกสําราญ หมู 

14 จากบานนางปฏมิา  ประจัน

ตะเสน ถงึ บานนายวริะ  ระวา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 70 เมตร 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

411 

โครงการซอมแซม/ปรับปรุง/

ยกระดับถนนลูกรังบานโคก

สําราญ หมู 14 ถงึ บานปาแดง 

หมู 7 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ซอมแซม/ปรับปรุง/

ยกระดบัถนน

ระยะทางประมาณ 

ยาว 1,500 เมตร 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

412 

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรังบานโคกสําราญ หมู 14  

จากถนนลาดยาง ถงึ แปลง

เกษตรอนิทรียใหม 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนนลูกรัง

ระยะทางประมาณ 

ยาว 500 เมตร 
- - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

413 

โครงการกอสรางถนน คสล.     

บานโคกสําราญ หมู 14 จากบาน

นางบนิ  เจอืมา ถงึ ถนนลาดยาง

เขตชลประทานแกงละวา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย - - 
300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

414 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.     

บานโคกสําราญ หมู 14 จากบาน

นายบุญถม  จันทรยอย ถงึ บาน

นางเชยชม  สงิหดํา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

เสริมผิวถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 

- - 
300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

415 

โครงการเสริมผิวถนน คสล.     

บานโคกสําราญ หมู 14 จากบาน

นายวทิยา  กจิเทาวถงึ              

สี่แยกบานนายเคน  สุดหลา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

เสริมถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 

- - 
300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

416 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง      

บานโคกสําราญ หมู 14  

เสนหนองแกเสยี 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอถนนลูกรัง  

จํานวน 1 สาย 
- - 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

417 

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง 

บานโคกสําราญ หมู 14 จากสาม

แยกเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

ถงึ บานดอนปอแดง ถงึ บาน

หนองหัวชาง 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ซอมแซม

ถนนลาดยาง 

จํานวน 1 สาย 
- - 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

418 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพัก บานโคกสําราญ     

หมู 14 จากบานนายหนูเจยีม  

เจอืมา ถงึ นางเชยชม สงิหดํา 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

419 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักจากศาลาประชาคม

หมูที ่14 – สีแ่ยก – บานนาย

ทวศีักดิ์ วงษคําหาร 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

420 

โครงการเสริม ผิวถนนคสล.จาก

บานนายประยูร ปากเมย – บาน

นายไพรจติร อันภักด ี 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 
- - 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

421 

โครงการเสริม ผิวถนนคสล.จาก

บานนายอุดม วงษคําหาร – บาน

นายสุรินทร หาญทา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 
- - 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

422 

โครงการวางทอระบายน้ําหนอง

แวงยาวเพื่อปองกันน้ําทวมพื้นที่

การเกษตร บานดง ม.15 

เพื่อเปนการระบายน้ําใน

หนาฝนที่อาจทําใหน้ํา

ทวมที่ทําการเกษตรของ

ประชาชน 

วางทอขนาด 0.80 

ม.ยาว ประมาณ 

300 ม. 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

จํานวนทอ

ระบายน้ํา 

ลดปญหาน้ําทวมพื้นที่

การเกษตรของ

ประชาชนในพื้นที่ 
กองชาง 

423 

โครงการกอสรางถนน คสล.จาก

ลานออยพรเทวดา – หนองสระพัง 

บานดง ม.15 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ระยะทางประมาณ 

500 ม.ถนนกวาง 5 

ม. 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

424 

โครงการขยายเขตคลองสงน้ําเพื่อ

การเกษตรจากสถานสีูบน้ําโคก

สําราญ3 สายกลางดง – ที่นา ม.15 

– ที่นาม.16 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

ระยะทางประมาณ 

1,000 ม.  
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนในพื้นที่มนี้ํา

ใชในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

425 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย

บานนายสอน ชาแทน – บานนาง

สมาน กงผัน บานดง ม.15 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ระยะทางประมาณ 

50 ม.กวาง 4 ม. - - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

426 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังจาก

หนองโปง – ถนนมติรภาพ บานดง 

ม.15 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ระยะทางประมาณ 

3,000 ม. - - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

427 

โครงการลงหนิลูกรังถนนจากบาน

นางวาสนา โมครัตน – บาน พ.ท.

บุญชู จันดก ม.15 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 500 

ม.กวางประมาณ4 ม. - - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

428 

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรังบานดง หมู 15 จากบาน 

นายสายันต  โมครัตน ถงึ หนองข ี

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ซอมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรังระยะทางประมาณ 

ยาว 1,000 เมตร 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

429 

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรังบานดง หมู 15 จากแยก

หนองโปง ถงึ นานางสมพศิ  

ใสบาล 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ซอมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรังระยะทางประมาณ 

ยาว 1,000 เมตร 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

430 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานดง หมู 15  

จากหลังบานเชานายเกษม  หอม

ภักดิ์ ถงึ บานนายพจน  ปดชา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กระยะทาง

ประมาณ ยาว 300 

เมตร 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

431 

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

ดง หมู 15 ทางเขาซอยบานนายสม

รวย  สุทธวิงษ 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 
- - 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

432 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพัก บานดง หมู 15 จาก

บานนายบุญถงึ คําสุข ถงึบานนาย

อภญิญา ดงพงษ ม.15  

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

433 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพักจากบานนางปนทอง 

เปลอืยศรี ถงึ บานนางทองหนัก 

บุญหลัง 

 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

434 

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ

พรอมบอพกัจากรานคาสหกรณ  

ม.15 ถงึ แยกบานนางทองหนัก 

บุญหลัง 

เพื่อเปนการปองกันน้ํา

ทวมขังและระบายน้ํา 

กอสรางทอระบาย

น้ําพรอมบอพัก 
- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

 

ความยาวของ

ทอระบายน้ํา 

ไมมนี้าํทวมขงั

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

435 

โครงการขดุลอกคลองระบายน้าํ

รอบหนองแวงยาว (หนองประมง 

ม.15) 

เพื่อใหราษฎรมนี้ําทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอ 

ขุดลอกหนองคัน

เหนยีว จํานวน 1 

แหง 

- - 

 

500,000.- 

 

500,000.- 

 

500,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

ราษฎรมนี้ําทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

436 

โครงการกอสรางถนน คสล. จาก

บานนานสายันต โมครัตน – บาน 

พ.ท.บุญชู จันดก ม.15 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

437 

โครงการขยายเขตคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตรจากนานายรวง 

สงิหดาํ – นานายทองมาก ศรีภูม ิ

บานดอนปอแดง ม.16 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

ระยะทางประมาณ 

500ม. 
- - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนในพื้นที่มนี้ํา

ใชในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

438 

โครงการกอสรางถนน คสล.จาก

สามแยกบานนายทองมาก ศรีภูม ิ

– บานหนองเกี่ยว ม.3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ระยะทางประมาณ 

500 ม.กวาง 5 ม. - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

439 

โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก

นานายสนาม – หนองแกเสอื 

บานดอนปอแดง ม.16 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

เสริมผิวถนน คสล.

ภายในหมูที ่16 - - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

440 

โครงการขยายเขตคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตร(คลองซอย)จาก

สถานสีูบน้ําโคกสําราญ3-บาน

ดอนปอแดง ม.16 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

ระยะทางประมาณ 

1,000 ม. 
- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนในพื้นที่มนี้ํา

ใชในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

441 

โครงการกอสรางถนน คสล.จาก

บานนางยุน มูลนภิา ไปจนสุด

ซอย บานดอนปอแดง ม.16 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ถนนยาวประมาณ 

200 ม 

กวาง 5 ม. 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวกใน

การเดนิทาง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

442 

โครงการเสริมคอนกรีตคลองสง

น้ําเพื่อการเกษตร จากสี่แยก

บานหนองหัวชาง ม.8 – บาน

ดอนปอแดง ม.5 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

ระยะทางประมาณ 

1,000 ม. 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนในพื้นที่มนี้ํา

ใชในการทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

443 

โครงการซอมแซมคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตรบานดอนปอแดง 

หมู 16สายบน สายลาง 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

ซอมแซมคลองสง

น้ําจํานวน 1 แหง 

 

- 

 

- 
200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนมนี้ําใชใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและ

ทั่วถงึ 

กองชาง 

444 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบาน

ดอนปอแดง หมู 16 จากสามแยก

นานายทองมาก  ศรีภูม ิถงึ บาน

หนองเกี่ยว หมู 3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ซอมแซมถนนลูกรัง 

จํานวน 1 สาย - - 
150,000.- 150,000.- 150,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

445 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานดอนปอแดง หมู 16 จากบาน

นายสมภาร  ศรีภูม ิถงึ ถนนเสน

ดอนปอแดงโคกสําราญ  

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย - - 
300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

446 

โครงการกอสรางคลองสงน้ําเพื่อ

การเกษตร (คลองซอย) บานดอน

ปอแดง หมู 16 จากที่นานายฉลาม  

ศรีภูม ิ ถงึ  ถนนหนองเกี่ยวสาม

แยกที่นานายทองมาก  ศรีภูม ิ

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช

ในการทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 

 

 

- 

 

 

- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

 

ประชาชนมนี้ําใชในการ

ทําการเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

กองชาง 

447 

โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน

ดอนปอแดง หมู 16 ถนนขาง

โรงเรียนบานดอนปอแดง ถงึ นา

นายส ี อุดทา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 

- - 
150,000.- 150,000.- 150,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

448 

โครงการกอสรางคลองสงน้ําคสล.

เพื่อการเกษตร 

บานดอนปอแดง หมู 16  

จากนานายรวง  สงิหดํา  ถงึ  

 นานายทองมาก  ศรีภูม ิ

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใน

การในการทําการเกษตร

ไดอยางเพยีงพอและ

ทั่วถงึ 

กอสรางคลองสงน้าํ

เพื่อการเกษตร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 

ยาว 500 เมตร 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

449 

โครงการเสริมถนน คสล. ม.16 

จากสี่แยกบาน นายพุทธา ถงึ หนา

บานนายลําเพย ถงึ สี่แยกบานนาย

อดุลย ระวา 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

เสริมถนน คสล.

จํานวน 1 สาย 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

450 

โครงการถนนตัดใหม 

จากหลงัศาลาณียธรรมที ่42 ถงึ 

มติรภาพ 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง 

ความยาวประมาณ 

3,000 ม.กวาง

ประมาณ 5 ม.หรือ

ตามสภาพพื้นที ่

- - 
200,000 200,000 200,000 

 

ความยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดนิทาง 
กองชาง 

451 

โครงการกอสรางคลองสงน้ําเพื่อ

การเกษตร จากสถานสีูบน้ํา 

โคกสําราญ 3 ถงึ  

นานายพร  ประกังพลัง 

เพื่อประชาชนมนี้ําใชใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและทั่วถงึ 

 

ความยาวประมาณ 

1,000 ม. 
- - 

200,000 200,000 200,000 

 

ความยาวของ

คลองสงน้ํา 

ประชาชนมนี้ําใชในการ

ทําการเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 

 

กองชาง 

452 

โครงการปรับปรุงและตอเตมิ

อาคารหองประชุมพอหลวงคลัง 

เพือ่ใหมหีอง

ประชุมสัมมนาเพื่อใชใน

กจิกรรมของเทศบาล 

ปรับปรุงและตอเตมิ

หองประชุม จํานวน 

1 แหง 

- - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

มหีองประชุมสัมมนา

เพือ่ใชในกจิกรรมของ

เทศบาล 

กองชาง 

453 

โครงการกอสรางหองเก็บพัสดุ

ครุภณัฑ 

เพื่อใชในการเก็บพัสดุ

ครุภัณฑตาง ๆ อยาง

เปนระบบ 

กอสรางหองเกบ็

พัสดุ จํานวน 1 แหง - - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 
มหีองเก็บพัสดุครุภัณฑ

ตาง ๆ อยางเปนระบบ 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

454 
โครงการกอสรางร้ัวรอบ

สํานักงานเทศบาล 

เพื่อเปนการรักษาความ

ปลอดภัยภายในสํานักงาน

เทศบาล 

ลอมร้ัวรอบ

สํานักงานเทศบาล  - - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

เปนการรักษาความ

ปลอดภัยภายในสํานักงาน

เทศบาล 

กองชาง 

455 โครงการกอสรางปอมยาม 

เพื่อเปนการปองกันการลัก

ขโมยทรัพยสนิของทาง

ราชการที่อาจเกดิขึ้น 

กอสรางปอมยาม 

สํานักงานเทศบาล - - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

 

จํานวนปอมยาว 

เกดิความปลอดภัยในชวีติ

และทรัพยสนิของทาง

ราชการ 

กองชาง 

456 

โครงการปรับปรุงตอเตมิ

อาคารปองกันและบรรเทา

สาธารณภยั 

เพื่อเปนการอํานวยความ

สะดวกและเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการ

ทํางานของบุคลากร 

ปรับปรุงและตอเตมิ

อาคาร  

จํานวน 1 แหง 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

อํานวยความสะดวกและ

เพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของบุคลากร 
กองชาง 

457 

โครงการปรับปรุงตอเตมิ

อาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลโคกสําราญ 

เพื่อเปนการอํานวยความ

สะดวกและเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการ

ทํางานของบุคลากร 

ปรับปรุงและตอเตมิ

อาคารสํานักงาน 

ทต.โคกสําราญ 

จํานวน 1 แหง 

- - 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 
อํานวยความสะดวกและ

เพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของบุคลากร 

กองชาง 

458 คาวัสดุสํานักงาน 
เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป 
- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

จํานวนกจิกรรม การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 
กองชาง 

459 คาวัสดุไฟฟาและวทิยุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป 
- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

จํานวนกจิกรรม การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

460 
คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมทรัพยสนิ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมี

ความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองชาง 

461 คาจางเหมาบริการ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 700,000.- 700,000.- 700,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมี

ความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองชาง 

462 คาวสัดกุอสราง 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมี

ความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองชาง 

463 
คาวัสดุยานพาหนะและ

ขนสง 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมี

ความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองชาง 

464 
คาวัสดุเชื้อเพลงิและหลอ

ลืน่ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมี

ความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองชาง 

465 คาวัสดุคอมพวิเตอร 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมี

ความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

466 

โครงการกอสรางอาคาร

หอประชุมเทศบาลตําบลโคก

สําราญ 

เพื่อกอสรางอาคาร

หอประชุมเทศบาลตําบลโคก

สําราญ 

กอสรางอาคาร

หอประชุม - - 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 

อาคาร

หอประชุม 

จํานวน 1 หลัง 

กอสรางอาคาร

หอประชุมเทศบาล

ตําบลโคกสําราญ 
กองชาง 

467 

 

โครงการปรับปรุงตอเตมิ

อาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลโคกสําราญหลังเกา 

 

เพื่อปรับปรุงตอเตมิอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลโคก

สําราญหลังเกา 

 

ปรับปรุงตอเตมิ

อาคารสํานักงาน - - 500,000.- 500,000.- 500,000.- 

ปรับปรุงตอเตมิ

อาคาร

สํานักงานหลัง

เกา จํานวน 1 

หลัง 

ปรับปรุงตอเตมิ

อาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลโคก

สําราญหลังเกา 
กองชาง 

468 

โครงการปรับปรุงตอเตมิ

อาคารเก็บพัสดุกองชาง

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 

เพื่อปรับปรุงตอเตมิอาคาร

เก็บพัสดุกองชางเทศบาล

ตําบลโคกสําราญ 

ปรับปรุงตอเตมิ

อาคารเก็บพัสดุกอง

ชาง 
- - 250,000 250,000 250,000 

ปรับปรุงตอเตมิ

อาคารเก็บพัสดุ

กองชาง จํานวน 

1 หลัง 

ปรับปรุงตอเตมิ

อาคารเก็บพัสดุกอง

ชางเทศบาลตําบลโคก

สําราญ 

กองชาง 

469 

โครงการปรับปรุงภูมทิัศนเขต

อนุรักษพันธุปลาขางเทศบาล

ตําบลโคกสําราญเพื่อเปน

สถานที่ทองเที่ยว 

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศนบริเวณ

แกงละวาเปนสถานที่

ทองเที่ยวเชงินเิวศน 

ปรับปรุงภูมทิัศน

จํานวน 1 แหง 
- - 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 

มสีถานที่

ทองเทีย่วเชงิ

นเิวศน 

เปนสถานที่ทองเที่ยว

เชงินเิวศน 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

470 

โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารกูชพีกูภัย 

 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการ

ทํางานของหนวยงาน 

เปาหมาย 

- อาคารกูชพีกูภัย 

- ผลผลติ 

- อาคารกูชพีก็ภัย

ไดมาตรฐาน 

- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 

อาคาร 

กูชพี 

กูภัยได

มาตรฐาน 

บุคลากรปฏบิัตงิานใน

หนาทีม่คีวาม

สะดวกสบายและ

ปลอดภัย 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานสุขาภบิาล

อนามัย

สิ่งแวดลอม) 

471 

โครงการปรับปรุงซอมแซม

สถานสีูบน้ําดวยไฟฟา โคก

สําราญ บานหนองหัวชาง ม.8 

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใชฝน

การทําการเกษตรไดอยาง

พอเพยีงและทั่วถงึ 

ปรับปรุง/ซอมแซม

สถานสีูบน้ํา จํานวน 

1 แหง 
- - 

2,500,000

.- 

2,500,000

.- 

2,500,000

.- 

ความยาวของ

สถานสีูบน้ํา 

ประชาชนมนี้ําใชใน

การทําการเกษตรได

อยางเพยีงพอและ

ทั่วถงึ 

กองชาง 

472 

โครงการขยายเขตคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตร จากสี่แยกบาน

หนองหัวชาง ม.8-บานดอนปอ

แดง ม.5  

เพื่อใหราษฎรมนี้ําทํา

การเกษตรไดอยางเพยีงพอ

ขยายคลองสงน้ํา จํานวน 1 

แหง 

ขยายเขตคลองสง

น้ํา จํานวน 1 แหง 
- - 

 

500,000.- 

 

500,000.- 

 

500,000.- 

ราษฎร ม.8 

และ ม.5 

ไดรับ

ประโยชน 

ราษฎรมนี้ําทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 
กองชาง 

473 

โครงการขยายเขตคลองสงน้ํา

เพื่อการเกษตร จากนานาย

หวา แกวโลก – นานายเลศิ ทุง

จันทร 

เพื่อใหราษฎรมนี้ําทํา

การเกษตรไดอยางเพยีงพอ 

ขยายคลองสงน้ํา 

จํานวน 1 แหง 
- - 

 

500,000.- 

 

500,000.- 

 

500,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

ราษฎรมนี้ําทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอและทั่วถงึ 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02/1) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

474 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเชื่อมระหวางบานหนองมะเขอื 

ม.2 –แนวเขตตําบลบานแฮด 

เพือ่ใหราษฎรไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

ถนนยาว 2,346 

ม.กวาง 5 ม. 
- - 

 

4,800,000.- 

 

4,800,000.- 

 

4,800,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ราษฎรไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

475 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเชื่อมระหวางบานหนองมะเขอื 

ม.2 – บานโนนพันชาต ิม.10 

เพือ่ใหราษฎรไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ถนนยาว 3,152 

เมตรกวาง 5 

เมตร 
- - 

 

6,400,000.- 

 

6,400,000.- 

 

6,400,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ราษฎรไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

476 

โครงการกอสรางถนน คสล.จากบาน

หนองเกี่ยว ม.3 – บานดอนปอแดง 

ม.16 

เพือ่ใหราษฎรไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ถนนยาว 1,749 

เมตร กวาง 5 

เมตร 
- - 

 

3,500,000.- 

 

3,500,000.- 

 

3,500,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ราษฎรไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

477 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานหนองเกี่ยว ม.3 – ถนน

สามแยกบานหนองหัวชาง ม.8 

เพือ่ใหราษฎรไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ถนนยาว 1,222 

เมตร กวาง 5 

เมตร 
- - 

 

2,600,000.- 

 

2,600,000.- 

 

2,600,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

ราษฎรไดรับความ

สะดวกในการสัญจร กองชาง 

478 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานหนองเกี่ยว ม.3 -ถนน

มติรภาพ 

เพือ่ใหราษฎรไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ถนนยาว 3,081 

เมตร กวาง 5 

เมตร 
- - 

 

6,200,000.- 

 

6,200,000.- 

 

6,200,000.- 

 

ความยาวของ

ถนน 

 

ราษฎรไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02/1) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

479 

โครงการกอสรางถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กจากบานเล็บเงอืก ม.4 – 

บานปามวง ม.9 

เพือ่ใหราษฎรไดรบัความ

สะดวกในการสัญจร 

ถนนยาว 1,752 

เมตรกวาง 5 เมตร 
- - 

 

3,500,000.- 

 

3,500,000.- 

 

3,500,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ราษฎรไดรบัความสะดวก

ในการสัญจร 
กองชาง 

480 

โครงการกอสรางถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กจากบานดง ม.6 – บาน

หนองมะเขอื ม.2 

เพือ่ใหราษฎรไดรบัความ

สะดวกในการสัญจร 

ถนนยาว 2,147 

เมตรกวาง 5 เมตร 
- - 

 

4,400,000.- 

 

4,400,000.- 

 

4,400,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ราษฎรไดรบัความสะดวก

ในการสัญจร 
กองชาง 

481 

โครงการกอสรางถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กจากบานปามวง ม.9 – 

บานแจงกระหนวน ม.13 

เพือ่ใหราษฎรไดรบัความ

สะดวกในการสัญจร 

ถนนยาว 3,506 

เมตร กวาง 5 เมตร 
- - 

 

7,000,000.- 

 

7,000,000.- 

 

7,000,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ราษฎรไดรบัความสะดวก

ในการสัญจร 
กองชาง 

482 

โครงการขดุลอกแหลงนํ้าสาธารณะ

หนองฮู บานเล็บเงอืก ม.4 

เพือ่เปนการฟนฟูแหลงนํ้า

และเพ่ิมประสิทธภิาพใน

การกักเก็บนํ้า 

ขดุลอกหนองฮู 

จาํนวน 1 แหง 
- - 

 

2,000,000.- 

 

2,000,000.- 

 

2,000,000.- 

จาํนวน

กิจกรรม 

มแีหลงนํ้าไวใชประโยชน

และเปนการสงเสรมิการ

แกปญหาภัยแลง 
กองชาง 

483 

โครงการกอสรางถนนลูกรงับานโนน

พันชาติ ม.10 – สถานีสูบนํ้าโนนพัน

ชาติ 2 และกอสรางทอลอดเหล่ียม

ขามลําหวยนํ้าลัด 

เพือ่ใหราษฎรไดรบัความ

สะดวกในการสัญจร 

ลงลูกรงัถนนและ

กอสรางทอลอด

เหล่ียม ม.10 

จาํนวน 1 แหง 

- - 

 

2,500,000.- 

 

2,500,000.- 

 

2,500,000.- 

ความยาวของ

ถนนและ

จาํนวนทอ 

ราษฎรไดรบัความสะดวก

ในการสัญจร กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02/1) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

484 

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง

จากจากบานโคกสําราญ ม.14 – 

บานดอนปอแดง ม.16,5 – บาน

หนองหัวชาง ม.8 

เพือ่ใหราษฎรไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ถนนยาว 3,822 

เมตร กวาง 6 

เมตร 
- - 

 

3,500,000.- 

 

3,500,000.- 

 

3,500,000.- 

 

ความยาว

ของถนน 

 

ราษฎรไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 
กองชาง 

485 

โครงการขุดลอกแหลงน้ํา

สาธารณะหนองกุดกวาง 

เพื่อเปนการฟนฟูแหลง

น้ําและเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการกักเก็บน้ํา 

ขดุลอกหนอง 

กุดกวาง จํานวน 

1 แหง 
- - 

 

5,000,000.- 

 

5,000,000.- 

 

5,000,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

มแีหลงน้ําไวใชประโยชน

และเปนการสงเสริมการ

แกปญหาภัยแลง 
กองชาง 

486 

โครงการขุดลอกแหลงน้ํา

สาธารณะหนองอม 

เพื่อเปนการฟนฟูแหลง

น้ําและเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการกักเก็บน้ํา 

ขดุลอกหนองอม 

จํานวน 1 แหง 
- - 

 

5,000,000.- 

 

5,000,000.- 

 

5,000,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

มแีหลงน้ําไวใชประโยชน

และเปนการสงเสริมการ

แกปญหาภัยแลง 
กองชาง 

487 

โครงการขุดลอกแหลงน้ํา

สาธารณะหนองดนิเหนยีว บาน

เล็บเงอืก ม.4 

เพื่อเปนการฟนฟูแหลง

น้ําและเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการกักเก็บน้ํา 

ขุดลอกหนองดนิ

เหนยีว จํานวน 1 

แหง 
- - 

 

2,000,000.- 

 

2,000,000.- 

 

2,000,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

มแีหลงน้ําไวใชประโยชน

และเปนการสงเสริมการ

แกปญหาภัยแลง 
กองชาง 

178 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02/1) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

488 

โครงการกําจัดวัชพชืแกงละวา บาน

ดอนปอแดง ม.5 ดานทศิตะวันตก 

เพื่อเปนการกําจัดวัชพชืและ

ฟนฟูแหลงน้ํา 

กําจัดวัชพชืแกง

ละวา ม.5  
- - 

 

3,000,000.- 

 

3,000,000.- 

 

3,000,000.- 

จํานวนกจิกรรม ฟนฟูแหลงน้ําทํา

ใหแหลงน้ํามี

ความสะอาด 

กองชาง 

489 

โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ

วังปาเดดิ บานปาแดง ม.7 

เพื่อเปนการฟนฟูแหลงน้ํา

และเพิ่มประสทิธภิาพในการ

กักเก็บน้ํา 

ขดุลอกหนอง

ดนิเหนยีว 

จํานวน 1 แหง 
- - 

 

3,000,000.- 

 

3,000,000.- 

 

3,000,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ราษฎรไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองชาง 

490 

โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ

หนองสระแดง บานโคกสําราญ ม.11 

เพื่อเปนการฟนฟูแหลงน้ํา

และเพิ่มประสทิธภิาพในการ

กักเก็บน้ํา 

ขดุลอกหนองฮู 

จํานวน 1 แหง 
- - 

 

2,000,000.- 

 

2,000,000.- 

 

2,000,000.- 

ความยาวของ

ถนน 

ราษฎรไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

กองชาง 

491 

โครงการปรับปรุงภูมทิัศนเขตอนุรักษ

พันธุปลาขางเทศบาลตําบลโคก

สําราญเพื่อเปนสถานที่ทองเที่ยว 

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศนบริเวณ

แกงละวาเปนสถานที่

ทองเที่ยวเชงินเิวศน 

ปรับปรุงภูมิ

ทัศนจํานวน 1 

แหง 
- - 

 

3,000,000.- 

 

3,000,000.- 

 

3,000,000.- 

มสีถานที่

ทองเทีย่วเชงิ

นเิวศน 

เปนสถานที่

ทองเทีย่วเชงิ

นเิวศน 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.02/1) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2564) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

492 

โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะหนองคัน  

บานโคกสําราญ 

เพื่อใหราษฎรมนี้ําทํา

การเกษตรไดอยาง

เพยีงพอ 

ขุดลอกหนองคัน

เหนยีว จํานวน 1 

แหง 
- - 

 

3,000,000.- 

 

3,000,000.- 

 

3,000,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

ราษฎรมนี้ําทําการเกษตร

ไดอยางเพยีงพอและทั่วถงึ กองชาง 

493 

โครงการกําจัดวัชพชืบริเวณ

แกงละวา บานดอนปอแดง  

ม.16 

โครงการกําจัดวัชพชืหนอง

แวงยาว บานดง ม.16 

เพื่อเปนการกําจัด

วัชพชืและฟนฟู

แหลงน้ํา 
- - 

 

2,000,000.- 

 

2,000,000.- 

 

2,000,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

ฟนฟูแหลงน้ําทําใหแหลง

น้ํามคีวามสะอาด กองชาง 

494 

โครงการขุดลอกแหลงน้ํา

สาธารณะหนองฮู บานเล็บ

เงอืก ม.4 

เพื่อเปนการฟนฟูแหลงน้ํา

และเพิ่มประสทิธภิาพใน

การกักเก็บน้ํา 

ขดุลอกหนองฮู 

จํานวน 1 แหง 
- - 

 

2,000,000.- 

 

2,000,000.- 

 

2,000,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

มแีหลงน้ําไวใชประโยชน

และเปนการสงเสริมการ

แกปญหาภัยแลง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.03) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

 

ท่ี 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ 
ครุภณัฑโฆษณา

และเผยแพร 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ

โฆษณาและเผยแพร 

จัดซื้อโทรทัศน ขนาดจอ 32 นิ้ว 

จํานวน 2 เคร่ือง 
- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ 
ครุภณัฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

คอมพวิเตอร 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอรโนตบุก

และเคร่ืองพมิพคอมพวิเตอร  
- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้

เพื่อใชในสํานักงาน 
- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพมิพ 

Multifunction ชนดิเลเซอรหรือ

ชนดิ LED ส ีจํานวน 2 เคร่ือง 

- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ 
ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อจัดหารถบรรทุก

ขยะแบบอัดทาย 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 

ตัน แบบเปดขางเททาย ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซซี ี

- - 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

6 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง 

เพื่อจัดซื้อรถขยะ 6 ตัน 6 ลอ 

ปริมาณกระบอกสบูไมนอยกวา 

6,000 ซซี ีแบบอัดทาย 

- - 2,500,000.- 2,500,000.- 
2,500,000.

- 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง 

เพื่อจัดซื้อรถยนตสวนกลางสี่

ประตูเคร่ืองยนตดเีซลปริมาณ

กระบอกสูบไมเกนิ 2,500 ซซี ีไม

เกนิ 7 ที่นั่ง 

- - 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เพื่อจัดหาครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง 

จัดซื้อรถตู จํานวน 1 คัน 
- - 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.03) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

 

ท่ี 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑการเกษตรเพื่อใชใน

สํานักงาน 
- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

10 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

งานบานงานครัว 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 
- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

11 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card Reader) 

จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 1,000.- 1,000.- 1,000.- 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

12 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บานจํานวน 2 ตู 

- มมีอืจบัชนดิบดิ 

- มแีผนชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น 

- คุณสมบัตติามมาตรฐาน

ผลติภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- - 11,000.- 11,000.- 11,000.- 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชักจํานวน 1 ตู 

- มหีลูิ้นชกั 

- คุณสมบัตติามมาตรฐาน

ผลติภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- - 7,900.- - - 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(หนวยตรวจสอบ

ภายใน) 

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ 
ครุภัณฑงานบาน

งานครัว 

เพื่อจักซื้อครุภัณฑ

งานบานงานครัว 

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 

เคร่ือง 

- เปนเคร่ืองตัดหญาแบบสะพาย 

- เคร่ืองยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 
- ปริมาณกระบอกสบูไมนอยกวา 30 ซีซี  

- พรอมใบมีด 

- - 10,000.- - - 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.03) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

 

ท่ี 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 1,000.- 1,000.- 1,000.- 
งานรับเร่ืองราว

รองทุกข 

16 
แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตูล็อกเกอรเก็บ

เอกสาร 
- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

งานพัฒนา

ชุมชน 

17 
แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

เพื่อจัดซื้อ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพมิพ

คอมพวิเตอร 
- - 5,000.- 5,000.- 5,000.- 

งานพัฒนา

ชุมชน 

18 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 1,000.- 1,000.- 1,000.- 
งานพัฒนา

ชุมชน 

19 
แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
ครุภณัฑ 

ครุภณัฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร 

จํานวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 

16,000.- บาท พรอม

เคร่ืองพมิพคอมพวิเตอร 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 

7,900.- บาท 

- - 23,900.- 23,900.- 23,900.- 
งานรักษาความ

สงบภายใน 

20 
แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 1,000.- 1,000.- 1,000.- 
งานรักษาความ

สงบภายใน 

21 
แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 2 ชัน้ 

จํานวน 2 ตู 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

งานรักษาความ

สงบภายใน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.03) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

 

 

ท่ี 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร 
เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพนหมอกควัน 

จํานวน 2 ตัว 
- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 

งาน

สาธารณสุข 

23 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
ครุภัณฑไฟฟาและ

วทิยุ 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองรับ-สงวทิยุ

พรอมอุปกรณ 
- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

งาน

สาธารณสุข 

24 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน

กระจก 
- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

งาน

สาธารณสุข 

25 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อตูล็อกเกอร 18 ชอง  

- - 7,000.- 7,000.- 7,000.- 
งาน

สาธารณสุข 

26 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ 
ครุภณัฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร 

จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 

16,000.- บาท พรอม

เคร่ืองพมิพคอมพวิเตอร 

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

7,900.- บาท และ เคร่ือง

สํารองไฟ จํานวน 2 เคร่ือง ๆ 

ละ 5,900.-บาท 

- - 43,600.- 43,600.- 43,600.- 

งาน

สุขาภบิาล

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

27 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง 
- - 1,000.- 1,000.- 1,000.- 

งาน

สุขาภบิาล

อนามัย

สิ่งแวดลอม 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.03) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ท่ี 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

28 
งานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 

ลอ ปริมาตรกระบอกสบูไมนอยกวา 

6,000 ซซี ีกําลังเคร่ืองยนตไมต่ํากวา 170 

กโิลวัตต 

- - 2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- งานปองกันฯ 

29 
งานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

ครุภัณฑไฟฟาและ

วทิยุ 

เพื่อจัดซื้อปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบ

โปรงมไีฟ  
- - 80,000.- 80,000.- 80,000.- งานปองกันฯ 

30 
งานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

ครุภัณฑดับเพลงิ เพื่อจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกายและวัสดุ

อืน่ๆ 
- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- งานปองกันฯ 

31 
งานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 2 ชัน้ 

จํานวน 2 ตู 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- งานปองกันฯ 

32 
งานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 
- - 23,000.- 23,000.- 23,000.- งานปองกันฯ 

33 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตูนริภัยเพื่อใชในกจิการของ

เทศบาล 
- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- กองคลัง 

34 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ 
ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้เพื่อใชใน

สํานักงาน 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- กองคลัง 

35 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารเพื่อใชใน

สํานักงาน 
- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- กองคลัง 

36 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอรพรอม

เคร่ืองพมิพคอมพวิเตอร 
- - 80,000.- 80,000.- 80,000.- กองคลัง 

37 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเบิ้ลแคบขนาด 1 ตัน 

เพื่อใชในกจิการของเทศบาล 
- - 800,000.- 800,000.- 800,000.- กองคลัง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.03) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

 

ท่ี 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

38 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบาน

เลือ่น 
- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- กองคลัง 

39 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพมิพคอมพวิเตอรชนดิ

แสกนและอัดสําเนาได  
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- กองคลัง 

40 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ 
ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน 

- มมีอืจบัชนดิบดิ 

- มแีผนชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น 

- คุณสมบัตติามมาตรฐาน

ผลติภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.)จํานวน 

2 ตู ๆ ละ 5,500.- บาท 

- - 11,000.- 11,000.- 11,000.- กองคลัง 

41 
แผนงานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ 
ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บานจํานวน 2 ตู 

- มมีอืจบัชนดิบดิ 

- มแีผนชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น 

- คุณสมบัตติามมาตรฐาน

ผลติภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- - 11,000.- 11,000.- 11,000.- กองคลัง 

42 
แผนงานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ 
ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 2 ชัน้จํานวน 

2 ตู  
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- กองคลัง 

43 
แผนงานบริหารทั่วไป  

ครุภณัฑ 

ครุภณัฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร จํานวน 4 

เคร่ือง 
- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- กองคลัง 

44 
แผนงานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ 
ครุภณัฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซื้อเคร่ืองพมิพคอมพวิเตอร จํานวน 

4 เคร่ือง 
- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- กองคลัง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.03) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บญัชคีรภุณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

 

 

ท่ี 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

45 
แผนงานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ 
ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card 

Reader) จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 1,000.- 1,000.- 1,000.- กองคลัง 

46 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภัณฑคอมพวิเตอร 
เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพมิพคอมพวิเตอร

แบบสถีายเอกสารได 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- กองชาง 

47 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อชุดโตะทํางานพรอมเกาอี้ - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- กองชาง 

48 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- กองชาง 

49 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
ครุภณัฑโฆษณาและ

เผยแพร 

เพื่อจัดซื้อโฆษณาและเผยแพรเพื่อ

ใชในกจิการของเทศบาล 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- กองชาง 

50 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑกอสราง - - 150,000.- 150,000.- 150,000.- กองชาง 

51 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร - - 150,000.- 150,000.- 150,000.- กองชาง 

52 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภณัฑlสํารวจ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํารวจ - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- กองชาง 

53 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภัณฑคอมพวิเตอร 
เพื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร

โนตบุก สําหรับประมวลผล 
- - 25,000.- 25,000.- 25,000.- กองชาง 

54 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภณัฑlสํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองถายเอกสารระบบ

ดจิติอล ชนดิขาว-ดํา ความเร็ว 20 

แผนตอนาท ีมขีนาดความเร็วขัน้ต่ํา 

เปนระบบมัลตฟิงชั่น ระบบ

กระดาษธรรมดาชนดิหมกึผง ยอ-

ขยายได 

- - 100,000.- 100,000.- 100,000.- กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.03) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บญัชคีรภุณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ท่ี 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

55 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อเคร่ืองถายเอกสาร 

ระบบดจิติอล (ขาว-ดํา) และส ี

จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 120,000.- 120,000.- 120,000.- กองชาง 

56 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

การเกษตร 

จัดซื้อเคร่ืองปม (ไดโว) สูบน้ํา 

2 นิ้ว 500 วัตต จํานวน 9 

เคร่ือง 

- - 45,000.- 45,000.- 45,000.- กองชาง 

57 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

การเกษตร 

จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ําแบบหอย

โขง มอเตอรไฟฟา ขนาด 7.5 

แรงมา จํานวน 2 เคร่ือง 

- - 74,000.- 74,000.- 74,000.- กองชาง 

58 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ 
ครุภณัฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 

2 จํานวน 2 เคร่ือง 

- - 78,000.- 78,000.- 78,000.- กองชาง 

59 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ 
ครุภณัฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซื้อเคร่ืองพมิพคอมพวิเตอร 

A3 จํานวน 1 เคร่ือง 
- - 22,000.- 22,000.-- 22,000.-- กองชาง 

60 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ 
ครุภณัฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการ

สาํนกังาน ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอง

ตามกฎหมาย 

- - 36,000.- 36,000.- 36,000.- กองชาง 

61 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ 
ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง 

จัดซื้อจักรยานยนต ขนาด 110 

ซซี ีแบบเกยีรอัตโนมัต ิจํานวน 

1 คัน 

- - 48,000.- 48,000.- 48,000.- กองชาง 

62 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ 
ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง 

จดัซื้อรถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 

2 ตัน จํานวน 1 คัน 
- - 982,000.- 982,000.- 982,000.- กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.03) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บญัชคีรภุณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ท่ี 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

63 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑกอสราง 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

กอสราง 

จัดซื้อรถตักหนาหลังขุด ชนดิ

ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน 
- - 3,300,000.- 3,300,000.- 3,300,000.- กองชาง 

64 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ 
ครุภณัฑโฆษณา

และเผยแพร 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

โฆษณาและเผยแพร 

จัดซื้อกลองถายภาพ ระบบ

ดจิติอล ความละเอยีด 16 ลาน

พกิเซล จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 13,600.- 13,600.- 13,600.- กองชาง 

65 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 1,000.- 1,000.- 1,000.- กองชาง 

66 แผนงานการเกษตร ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑแพ

เคร่ืองสูบน้ํา  

จัดซื้อครุภัณฑแพเคร่ืองสูบน้ํา

ดวยพลังงานพลังฟา      

จํานวน 3 ชุด 

- - 1,200,000.- 1,200,000.- 1,200,000.- 
งานสงเสริม

การเกษตร 

67 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภัณฑคอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร

พรอมเคร่ืองพมิพคอมพวิเตอร

แบบสถีายเอกสารได 

- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 
กอง

การศกึษา 

68 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อโตะทํางานพรอม

เกาอี้ 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

กอง

การศกึษา 

69 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 

ศพด. - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

กอง

การศกึษา 

(ศพด.) 

70 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภัณฑ สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อชัน้วางเอกสาร เพื่อ

ใชในงานของ ศพด. - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

กอง

การศกึษา 

(ศพด.) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.03) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บญัชคีรภุณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ท่ี 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

71 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑงานบานงาน

ครัวเพื่อใชในงานของ ศพด. - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

กอง

การศกึษา 

(ศพด.) 

72 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร

เพื่อใชในงานของ ศพด. - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

กอง

การศกึษา 

(ศพด.) 

73 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองทําน้ํารอนน้ําเย็น 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

กอง

การศกึษา 

74 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 

- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- 
กอง

การศกึษา 

75 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ 
ครุภัณฑงานบาน

งานครัว 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

งานบานงานครัว 

จัดซื้อเคร่ืองดูดฝุน จํานวน  

1 เคร่ือง 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

กอง

การศกึษา 

76 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จดัซื้อชั้นเกบ็อุปกรณการเรียน

สําหรับเด็ก 
- - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

กอง

การศกึษา 

77 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนดิบาน

เลื่อนกระจก 
- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

กอง

การศกึษา 

78 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร   แบบ 

2 บาน  

- มมีอืจบัชนดิบดิ 

- มแีผนชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น 

- คุณสมบัตมิาตรฐาน

ผลติภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- - 5,500.- 5,500.- 5,500.- 
กอง

การศกึษา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.03) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บญัชคีรภุณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ท่ี 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

79 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ 
ครุภัณฑงานบาน

งานครัว 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

งานบานงานครัว 

จัดซื้อชัน้เก็บอุปกรณ

เคร่ืองครัว 

 

- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- 
กอง

การศกึษา 

80 แผนงานบริหารการศกึษา ครุภณัฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อเคร่ืองอุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 1,000.- 1,000.- 1,000.- 
กอง

การศกึษา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 4) 

                           งานแผนและงบประมาณ ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน 

สวนท่ี  4 

การติดตามและประเมนิผล 

1.  การตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนัน้  จะตองมกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา โดยจะตอง

ตดิตามและประเมนิยุทธศาสตร  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 2. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และในการประเมนิแผนนัน้จะตอง ดําเนนิการ ประเมนิคุณภาพ

ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพั ฒนา            

ทองถ่ินสี่ปของอ งคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 1 

ตุลาคม 2559   เรื่อง  แนวทางและหลัก เกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561  – 2564 )      

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน    

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 

๒. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนัน้  จะตองมกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา โดยจะตอง

ตดิตามและประเมนิยุทธศาสตร  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 9  ขอ 29  และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 2. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และในการประเมนิแผนนัน้จะตอง ดําเนนิการ ประเมนิคุณภาพ

ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพั ฒนา   

ทองถ่ินสี่ปของอ งคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 

ตุลาคม 2559 เรือ่ง  แนวทางและหลัก เกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561  – 2564 )    

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชงิปรมิาณ 

ตามที่เทศบาลไดดําเนนิการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมอืในการพัฒนาเทศบาลให

บรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสทิธภิาพประสทิธผิลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทํา

แผนพัฒนานัน้จะตองมกีารตดิตามและประเมนิแผนพัฒนา  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13   
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 4) 

                           งานแผนและงบประมาณ ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน 

 

โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิแผนพัฒนาเปนผูดําเนนิการตดิตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนนิการกําหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  

ดําเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการตดิตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพือ่ใหผูบริหารทองถ่ิน 
 

เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทัง้ประกาศผลการตดิตามและ 

ประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสบิวันโดยอยางนอยปละสองครัง้ภายในเดอืน

เมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกป   

  โดยเครื่องมอืท่ีใชในการตดิตามและประเมนิผลในเชงิปรมิาณ  มดัีงนี้ 

แบบที่  1  การกํากับการจดัทาํแผนยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่  2  แบบตดิตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่  3/1  แบบประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร 

แบบประเมนิคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจงตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ  2558 

เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 7 การวัดคุณภาพ

ของแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810 .2/ว 4830   ลงวันที่  22  

พฤศจกิายน  2556  ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)   

การตดิตามและประเมนิผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (2) การวัดผลในเชงิคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพงึพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยไดมกีารประเมนิความพงึพอใจ  ซึ่งการประเมนิความพงึพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนนิงานของ

เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมอืท่ีใชในการประเมนิความพงึพอใจ  มดัีงนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมนิความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงานของเทศบาล 

แบบที่  3/3  แบบประเมนิความพงึพอใจของประชาชนที่มตีอการใหบริการ 
 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนนิงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายขัน้ตอน สลับสับซอน 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มคีวามยุงยากมากขึ้น 

 3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบยีบกฎหมายที่ทําไดยากและ

บางเรื่องอาจทําไมได   
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 4) 

                           งานแผนและงบประมาณ ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน 

 

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพจิารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมคีวามสอดคลองกัน   

2)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพจิารณางบประมาณและคํานงึถึงสถา นะการคลังในการ

พจิารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

3)  ควรเรงรัดใหมกีารดาํเนนิโครงการ/กิจกรรม ที่ตัง้ในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนนิการไดในปงบประมาณนัน้   

4)  เทศบาลควรพจิารณาตัง้งบประมาณใหเพยีงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตอง

ดําเนนิการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตัง้จายรายการใหม 

 

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