
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บญัชีสรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

ยทุธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

ยทุธศาสตรที ่1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานบรหิารท่ัวไป 

แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานการศกึษา 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

11 

4 

9 

9 

64 

 

290,000.- 

270,000.- 

2,109,000.- 

22,560,000.- 

10,444,800.- 

 

11 

4 

9 

9 

65 

 

290,000.- 

270,000.- 

2,107,000.- 

22,560,000.- 

10,449,800.- 

 

11 

4 

9 

9 

66 

 

290,000.- 

270,000.- 

2,107,000.- 

22,560,000.- 

10,484,800.- 

 

33 

12 

27 

27 

195 

 

870,000.- 

810,000.- 

6,323,000.- 

67,680,000.- 

31,379,400.- 

รวม - - - - 97 35,673,800.- 98 35,676,800.- 99 35,711,800.- 294 107,062,400.- 

 

 

- 

- 

- 

- 

ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพัฒนาเมืองและ

ชุมชนใหนาอยู 

แผนงานบรหิารท่ัวไป 

แผนงานการศกึษา 

แผนงานเคหะและชมุชน 

แผนงานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอคัคภัีย 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

4 

3 

284 

17 

 

 

190,000.- 

460,000.- 

179,090,000.- 

1,000,000.- 

 

 

4 

3 

284 

17 

 

 

190,000.- 

460,000.- 

179,090,000.- 

1,000,000.- 

 

 

4 

3 

284 

17 

 

 

190,000.- 

460,000.- 

179,090,000.- 

1,000,000.- 

 

 

12 

9 

852 

51 

 

 

570,000.- 

1,380,000.- 

537,270,000.- 

3,000,000.- 

รวม - - - - 308 180,740,000.- 308 180,740,000.- 308 180,740,000.- 924 542,220,000 

 

 

- 

ยทุธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิ

ชุมชนเพ่ือการแขงขัน 

แผนงานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแขง็ของชมุชน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

320,000.- 

 

 

9 

 

 

320,000.- 

 

 

9 

 

 

320,000.- 

 

 

27 

 

 

960,000.- 

รวม - - - - 9 320,000.- 9 320,000.- 9 320,000.- 27 960,000.- 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  

บญัชีสรปุโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

ยทุธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 

 

 

- 

- 

- 

ยทุธศาสตรที ่4 ยทุธศาสตรการบรหิารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยนื 

แผนงานบรหิารท่ัวไป 

แผนงานบรหิารหารคลัง 

แผนงานสาธารณะสุข 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

2 

1 

2 

 

 

 

250,000.- 

216,000.- 

400,000.- 

 

 

 

2 

1 

2 

 

 

 

250,000.- 

216,000.- 

400,000.- 

 

 

 

2 

1 

2 

 

 

 

250,000.- 

216,000.- 

400,000.- 

 

 

 

6 

3 

6 

 

 

 

750,000.- 

648,000.- 

1,200,000.- 

รวม - - - - 5 866,000.- 5 866,000.- 5 866,000.- 15 2,598,000.- 

ยทุธศาสตรที ่5 ยทุธศาสตรการพัฒนาการบรหิาร  

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ภาครฐั 

แผนงานบรหิารท่ัวไป 

แผนงานบรหิารหารคลัง 

แผนงานสาธารณะสุข 

แผนงานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอคัคภัีย 

แผนงานการศกึษา 

แผนงานการสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแขง็ของชมุชน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานการพาณิชย 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

32 

8 

10 

8 

2 

3 

4 

5 

 

 

3,740,000.- 

702,000.- 

1,960,000.- 

400,000.- 

350,000.- 

85,000.- 

4,500,000.- 

1,350,000.- 

 

 

32 

8 

10 

8 

2 

3 

4 

5 

 

 

3,740,000.- 

702,000.- 

1,960,000.- 

400,000.- 

350,000.- 

85,000.- 

4,500,000.- 

1,350,000.- 

 

 

32 

8 

10 

8 

2 

3 

4 

5 

 

 

3,740,000.- 

702,000.- 

1,960,000.- 

400,000.- 

350,000.- 

85,000.- 

4,500,000.- 

1,350,000.- 

 

 

96 

24 

30 

24 

6 

9 

12 

15 

 

 

14,960,000.- 

2,106,000.- 

5,880,000.- 

1,200,000.- 

1,050,000.- 

255,000.- 

13,500,000.- 

4,050,000.- 

รวม - - - - 72 13,087,000.- 72 13,087,000.- 72 13,087,000.- 225 43,001,000.-  

รวมท้ังส้ิน - - - - 491 230,686,800.- 491 230,689,800 491 300,724,800.- 1,485 695,841,400.- 
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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 

         ยทุธศาสตรจงัหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

         ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1.ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

1.1 แผนงานงบกลาง 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 

เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชพี

ผูสูงอายุ 

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชพี

ผูสูงอายุและเพื่อให

ผูสูงอายุมคีวามเปนอยูที่ด ี

 

ตลอดป 
- - 14,000,000.- 14,000,000.- 14,000,000.- 

 

จํานวนผูสูงอายุที่

ไดรับเบี้ยยังชพี 

ผูสูงอายุสามารถดําเนนิ

ชวีติอยูไดโดยไมเปน

ปญหาตอสังคม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 

 

เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชพี

ผูพกิารหรือทุพลภาพ 

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชพีผู

พกิารและเพื่อใหผูพกิารมี

ความเปนอยูที่ด ี

 

ตลอดป 
- - 5,200,000.- 5,200,000.- 5,200,000.- 

 

จํานวนผูพกิารที่

ไดรับเบี้ยยังชพี 

คนพกิาร สามารถ

ดําเนนิชวีติอยูไดโดยไม

เปนปญหาตอสังคม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 

 

เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชพี

ผูปวยเอดส 

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชพี

ผูปวยเอดสและเพือ่ใหมี

ความเปนอยูทีด่ขีึ้น 

 

ตลอดป 
- - 110,000.- 110,000.- 110,000.- 

จํานวนผูปวย

เอดสที่ไดรับเบี้ย

ยังชพี 

ผูปวยเอดส สามารถ

ดําเนนิชวีติอยูไดโดยไม

เปนปญหาตอสังคม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 

เงนิสมทบสันนบิาต

เทศบาลแหงประเทศ

ไทย 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 
การชําระหนี้เงนิกูและ

ดอกเบี้ย 

เพื่อชําระหนี้เงนิตนและ

ดอกเบี้ยตามสัญญา 

 

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

 

จํานวนเงนิที่จาย 

จายชําระหนี้เงนิตนและ

ดอกเบี้ยตามสัญญา 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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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 

         ยทุธศาสตรจงัหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

         ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1.ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

1.1 แผนงานงบกลาง 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 

 

เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 

เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทุน

ประกันสังคมของพนักงานจาง 

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

รอยละ 5 ในการ

เบกิจาย 

สะสมเปนเงนิสมทบ

กองทุนประกันสังคม

ของพนักงานจางของ

เทศบาล 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 

 

เงนิสมทบหลักประกันสุขภาพ

ทองถิน่ 

เพื่อจายเปนเงนิสมทบ

หลักประกันสุขภาพทองถิ่น

รอยละ 50 ของคาบริการ

สาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุน 

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

รอยละ 50 ของ

คาบริการ

สาธารณสุขที่

ไดรับจากกองทุน 

เทศบาลมเีงนิหลัก

หลักประกันสุขภาพเพื่อ

บริการสาธารณสุขที่

ไดรับจากกองทุน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 

 

เงนิสํารองจาย 

เพื่อจายเปนเงนิสํารองจายใช

จายในกรณีฉุกเฉนิที่มสีาธารณ

ภัยเพื่อบรรเทาความเดอืดรอน

ของประชาชน 

ตลอดป - - 500,000.- 500,000.- 500,000.- จํานวนกจิกรรม 

ประชาชนไดรับความ

ชวยเหลอืไดทันทวงทใีน

กรณีมเีหตุฉุกเฉนิ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 

เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(กบท.) 

เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิน่ 
ตลอดป - - 600,000.- 600,000.- 600,000.- จํานวนกจิกรรม 

ขาราชการไดรับเงนิ

สมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญหลังเกษยีณ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 1 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชน 

   1. ยทุธศาสตรที่  1  การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานบรหิารท่ัวไป 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 

โครงการสงเสริมการแพทย

แผนไทยในเขตเทศบาล 

สงเสริม สนับสนุนการแพทย

แผนไทย 

ประชาชนไดรับ

บริการ - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- จํานวนกจิกรรม 

ใหบริการดานการแพทยแผน

ไทยกับประชาชนในเขต

เทศบาลอยางทั่วถงึ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

11 

 

โครงการแขงขันกฬีาบานแฮด

สัมพันธ 

เพื่อใหคณะผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจําและ

พนักงานจางไดออกกําลังกาย

และเลนกฬีา 

1 โครงการ / ป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวนกจิกรรม 

ใหคณะผูบริหาร พนกังาน

เทศบาล ลูกจางประจําและ

พนักงานจางไดออกกําลังกาย

และเลนกฬีา 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

12 
โครงการประชาสัมพันธและ

เผยแพรความรูเร่ืองยาเสพตดิ 

เพื่อใหประชาชนรูถงึโทษภัย

ของยาเสพตดิ 

ประชาชนและ

เยาวชน 
- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวนกจิกรรม 

ประชาชนรูถงึโทษ ภัยของยา

เสพตดิและหางไกลยาเสพตดิ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

13 

โครงการตดิตามและ

ประเมนิผลการปองกันยาเสพ

ตดิในเขตเทศบาล 

เพื่อลดภาวะความเสี่ยงในการ

ตดิยา 
ประชาชนและ

เยาวชน 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- จํานวนกจิกรรม 

ลดความเสี่ยงในการตดิยาเสพ

ตดิได 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

14 

โครงการอบรมใหความรูดาน

ระเบยีบ กฎหมายทองถิ่น 

ผูบริหาร และสมาชกิสภา

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 

เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรของ

เทศบาลมคีวามรูความเขาใจใน

เร่ืองระเบยีบ กฎหมายทองถิน่ 

ผูบริหาร

ทองถิน่ สมาชกิ

สภาทองถิ่น 

พนักงานลูกจาง

ของในเขต 

เทศบาล 

- - 35,000.- 35,000.- 35,000.- จํานวนกจิกรรม 

ผูบริหาร บุคลากรของเทศบาล

มคีวามรูความเขาใจในเร่ือง

ระเบยีบ กฎหมายทองถิน่ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

60 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 1 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชน 

     1. ยทุธศาสตรที ่1  การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานบรหิารท่ัวไป 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15 

โครงการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภบิาลของ

เทศบาล 

เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรของเทศบาล

มคีวามรูความเขาใจในเร่ืองหลักธรร

มาภบิาลสามารถนําไปประยุกตใชใน

การดําเนนิชวีติได 

ผูบริหารทองถิน่ 

สมาชกิสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางของเทศบาล

ตําบลโคกสําราญ 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

ผูบริหาร บุคลากรของเทศบาลมี

ความรูความเขาใจในเร่ืองหลัก

ธรรมาภบิาลสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดําเนนิชวีติได 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

16 

โครงการเสริมสราง

คณุธรรมจริยธรรม

ผูบริหาร สมาชกิสภา

เทศบาลและพนักงาน

เทศบาล 

เพือ่ปลกูจติสาํนกึใหผูบริหารทองถิน่ 

สมาชกิสภาทองถิ่น พนักงานและ

ลกูจางมคีณุธรรมจริยธรรมนาํ

แนวทางพุทธศาสนาไปใชใน

ชวีติประจําวันได 

 ผูบริหารทองถิน่ 

สมาชกิสภาทองถิ่น 

พนักงานลูกจางของ 

เทศบาล 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

ปลกูจติสาํนกึใหผูบริหารทองถิน่ 

สมาชกิสภาทองถิ่น พนักงานและ

ลกูจางมคีณุธรรมจริยธรรมนาํ

แนวทางพุทธศาสนาไปใชใน

ชวีติประจําวันได 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

17 

โครงการเสริมสราง

คณุธรรม จริยธรรมใหแก

ประชาชน 

เพื่อปลูกจติสํานกึใหประชาชนในเขต

เทศบาลมคีณุธรรมจริยธรรมสามารถ

อยูรวมกันในสังคมไดอยางมคีวามสุข 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

ประชาชนในเขตเทศบาลมี

คณุธรรมจริยธรรมสามารถอยู

รวมกันในสังคมไดอยางมคีวามสุข 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

18 
โครงการลดขัน้ตอนการ

ปฏบิัตริาชการ 

เพื่อลดขัน้ตอนในการทํางานของ

เทศบาลใหมรีะยะเวลาการปฏบิัตงิาน

ใหสัน้ลงและเกดิผลสัมฤทธิ์ไดอยาง

คุมคา 

 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- จํานวน 

กจิกรรม 

ลดขัน้ตอนในการทํางานของ

เทศบาลใหมรีะยะเวลาการ

ปฏบิัตงิานใหสัน้ลงและเกดิผล

สมัฤทธิไ์ดอยางคุมคา 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

61 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 1 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชน 

     1. ยทุธศาสตรที ่1  การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานบรหิารท่ัวไป 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 โครงการคนดศีรีเทศบาล 

เพื่อยกยองเชดิชูเกยีรตแิก

บุคคลที่มคีวามซื่อสัตยสุจริต 

มคีณุธรรม จริยธรรมในเขต 

ทต.และเปนการสรางขวัญ

และกําลังใจในการประพฤติ

ตนเพื่อเปนแบบอยางที่ด ี

ผูบริหารทองถิน่ 

สมาชกิสภา

ทองถิ่น พนักงาน

ลูกจางของและ

ประชาชนในเขต 

เทศบาล 

- - 5,000.- 5,000.- 5,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

ยกยองเชดิชเูกยีรตแิกบคุคลทีม่ี

ความซื่อสัตยสุจริต มคีุณธรรม 

จริยธรรมในเขต ทต.และเปน

การสรางขวัญและกําลังใจใน

การประพฤตตินเพื่อเปน

แบบอยางที่ด ี

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

20 

โครงการจัดทําแผนปองกันการ

ทุจริต 

 

เพื่อเปนแนวทางในการ

ปองกันการทุจริตใน

หนวยงาน 

ผูบริหารทองถิน่ 

สมาชกิสภา

ทองถิ่น พนักงาน

ลูกจางของะใน

เขต เทศบาล 

- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

 

เปนแนวทางในการปองกันการ

ทุจริตในหนวยงาน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 3  ยทุธศาสตรการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 4 ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื 

   1. ยทุธศาสตรที ่ 4  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื 

     1.1 แผนงานบรหิารท่ัวไป 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21 

 

โครงการปลูกตนไมเฉลมิพระ

เกยีรต ิ

-เพื่อปลูกตนไมตาม

พระราชดําริ/พระราชเสาวนยี 

เพื่อใหเกดิความอุดมสมบูรณ  

-เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนวาระ

จังหวัดขอนแกน 

1 โครงการ/ป - - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

เพื่อปลูกตนไมตามพระราชดําริ/

พระราชเสาวนยี เพื่อใหเกดิความ

อุดมสมบรูณใหทรัพยากรดนิ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

22 

โครงการปรับปรุงภูมทิัศนและ

แกไขสิ่งแวดลอมในเขตตําบลโคก

สําราญ 

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศนและแกไข

สิ่งแวดลอมในเขตตําบลโคก

สําราญ 

1 โครงการ/ป 

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

กจิกรรม 

ภูมทิัศนและสิ่งแวดลอมในเขต

ตําบลโคกสําราญมคีวามสะอาดรม

ร่ืนสวยงามนาอยู 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 4  ยทุธศาสตรการเสรมิสรางความม่ันคงและปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสนิ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 1 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชน 

   1. ยทุธศาสตรที ่2  การพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานบรหิารท่ัวไป 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

23 

โครงการณรงคชมุชน

ปลอดเหลาการพนันใน

งานบุญตามประเพณีตาง 

ๆ 

เพื่อรณรงคใหชุมชนปลอด

เหลาการพนันในงานบุญ

ประเพณีตาง ๆ 
ประชาชนและเยาวชน - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

รณรงคใหชมุชนปลอด

เหลาการพนันในงานบุญ

ประเพณีตาง ๆ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

24 

โครงการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาต ิ

เพื่อปกปองสถาบันเพื่อความ

สามัคคขีองคนในชาต ิ 1 โครงการ/ป - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

ประชาชนมคีวาม

จงรักภักดตีอสถาบันและมี

ความสามัคค ี

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

25 

โครงการทองถิ่นอาสา 

ปลูกปาเฉลมิพระเกยีรต ิ
“ทองถิน่ สรางปา รักษ

น้าํ” 

เพื่อเปนการเฉลมิพระเกยีรติ

และแสดงออกถงึความ

จงรักภักดตีอสถาบัน

พระมหากษตัริย 

เปาหมาย 

- ประชาชนในเขตตําบลโคก

สําราญ ทัง้ 16 หมูบาน 
- 

ผลผลติ 
- จัดกจิกรรมปลูกปาเฉลมิพระ

เกยีรต“ิทองถิน่ สรางปา รักษน้าํ” 

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

จํานวน

ผูเขารวม

กจิกรรม 

เปนการเฉลมิพระเกยีรติ

และแสดงออกถงึความ

จงรักภักดตีอสถาบัน

พระมหากษตัริย 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

26 

โครงการสวนสมุนไพร

เฉลมิพระเกยีรต ิเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราช

พธิพีระบรมราชาภเิษก 

พุทธศักราช 2562-2563 

เพื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชริาลง

กรณบดนิทรเทพยวรางกรู 

เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

- จัดทําเปนสวนสมุนไพร โดยรวม

พลังจติอาสาในการดําเนนิการ 
- ประชาชนมสีมุนไพรเพื่อนํามา

เปนสรรพคณุทางยารักษาโรค 

- - 50,000.- 50,000. 50,000.- 
จํานวน

ผูเขารวม

กจิกรรม 

เปนการเฉลมิพระเกยีรติ

และแสดงออกถงึความ

จงรักภักดตีอสถาบัน

พระมหากษตัริย 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานบริหาร

ทั่วไป) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี  2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1.ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานบรหิารท่ัวไป 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

27 

โครงการฝกอบรมเพือ่พฒันา

ศักยภาพและทัศนศกึษาดูงาน

คณะผูบริหาร สมาชกิสภา

เทศบาลพนักงานเทศบาล

ลูกจางและพนักงานจาง  

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผูบริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาลพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจาง 

1 โครงการ/ป - - 400,000.- 400,000.- 400,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

ผูบริหาร สมาชกิสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาลและพนักงานจางนํา

ความรูที่ไดมาพัฒนาทักษะการ

ทํางาน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

28 

โครงการจัดทําวารสารเพื่อ

แนะนําเทศบาลตําบลโคก

สําราญ  

เพื่อแนะนําเทศบาลตําบลโคก

สําราญ  1 โครงการ/ป - - 120,000.- 120,000.- 120,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

ประชาชนที่ไมรูจักเทศบาลและ

สถานที่ทองเที่ยวมากขึ้นทําให

นักทองเที่ยวมาเที่ยวเทศบาลมากขึ้น 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

29 

คาบอกรับหนังสอืพมิพและ

วารสารสิ่งพมิพ 

เพื่อใหพนักงาน/ประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสารตางๆอยางเปน

ปจจุบัน 

1 โครงการ/ป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

พนักงาน/ประชาชน นําความรูจาก

ขอมูลขาวสารมาปรับใชในการทํางาน

และในชวีติประจําวันได 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

30 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาชุมชนในเทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
1 โครงการ/ป - - 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

เทศบาลตําบลโคกสําราญมแีผนงาน

ในการพัฒนา 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

31 

โครงการเลอืกตัง้

นายกเทศมนตรีและสมาชกิ

สภาเทศบาล 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ

เลอืกตัง้ทั่วไปของนายกเทศมนตรี

และสมาชกิสภาเทศบาล 

1 โครงการ/ป - - 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

 

การเลอืกตัง้เปนไปดวยความบริสุทธิ์ 

ยุตธิรรม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1.ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานบรหิารท่ัวไป 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

32 
คาใชจายในการจัดงานวันราชพธิี

และวันสําคัญตาง ๆ 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน

ราชพธิแีละวันสําคัญตาง ๆ ตลอดป 
- - 

70,000.- 70,000.- 70,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

เปนคาใชจายในการจัดงานราชพธิี

และวันสําคัญตาง ๆ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

33 โครงการจัดงานวันเทศบาล 

( 24 เมษายน  ของทุกป) 

เพื่อจัดงานวันเทศบาล 
1 โครงการ/ป - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

พนักงานละประชาชนไดรูถงึประวัติ

วันเทศบาล 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

34 โครงการจัดทําซุมเฉลมิพระ

เกยีรต ิ

เพื่อจัดทําซุมเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และพระนางเจาพระบรมราชนิ ี

จํานวน 1 

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

จํานวน

กจิกรรม 

ประชาชนไดแสดงออกถงึความ

จงรักภักด ี กองชาง 

35 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อจัดทําเวปไซดของเทศบาล 

เพื่อเปนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศแนะนําเทศบาลและ

เผยแพรขอมลูขาวสารของ

เทศบาล 

ตลอดปที่

ดําเนนิการ 
- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับเทศบาล สํานัก

ปลัดเทศบาล 

36 
โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 

เพื่อจัดโครงการวันทองถิ่นไทย 
1 โครงการ/ป - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

ประชาชนและพนักงานไดลําลกึถงึวัน

ทองถิน่ไทย 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

37 คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสนิ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

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

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวามรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1.ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานบรหิารท่ัวไป 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

38 คาวัสดุไฟฟาและวทิยุ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางาน

ของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

39 คาจางเหมาบริการ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางาน

ของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

40 คาวัสดุสํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางาน

ของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

41 คาวัสดุงานบานงานครัว 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางาน

ของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

42 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางาน

ของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

43 คาวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางาน

ของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1.ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานบรหิารท่ัวไป 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

44 คาวัสดุการเกษตร 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

45 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

46 คาวัสดุคอมพวิเตอร 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 200,000.- 200,000.- 200,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

47 คาวัสดุอื่นๆ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

48 คาสาธารณูปโภค 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 800,000.- 800,000.- 800,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1.ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานบรหิารท่ัวไป 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

49 โครงการเทศบาลย้ิม 
 เพื่อสรางความประทับใจแกเพื่อนรวมงาน

และประชาชนที่เขามาตดิตอราชการ  

ประชาชนที่เขา

มาใชบริการ 
- - - - - 

ประชาชนมคีวามพงึ

พอใจ 

ประชาชนมคีวามรูสกึที่ดี

ตอเทศบาล 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

50 
โครงการเทศบาลรวมใจ

ประหยัดพลังงาน 

- เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเทศบาลตระหนัก

และเห็นความสําคัญของการประหยัด

พลังงานและเปนการชวยลดภาระคาใชจาย

ดานพลังงานของเทศบาล   

บุคลากร

เทศบาล/ตลอด

ทัง้ป 

 

- - - - - 
การใชพลังงาน

ลดลง 

เทศบาลประหยัดพลังงาน

มากขึ้น 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

51 
โครงการเผยแพรขอมลู

ขาวสารใหกับประชาชน 

 เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ

เทศบาลใหประชนทั่วไปไดรับทราบ   

ประชาชนในเขต

เทศบาล/ตลอด

ทัง้ป 

- - - - - 

ประชาชน ไดรับ

ทราบขอมูลขาวสาร 

ประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารของเทศบาล 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

52 
โครงการสายดวนรับใช

ประชาชน 

 เพื่อเพิ่มชองทางและอํานวยความสะดวกใน

การใหบริการประชาชน  
ประชาชนทั่วไป/

ตลอดทัง้ป 
- - - - - 

ประชาชน ไดรับ

ความสะดวกในการ

บริการ 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการรบริการที่

รวดเร็ว 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

53 
โครงการลดขัน้ตอนและ

ระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ 

เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว 

ประชาชนที่เขา

มาใชบริการ 
- - - - - 

ประชาชนมคีวามพงึ

พอใจ 

ประชาชนไดรับการบริการ

ที่สะดวก รวดเร็ว 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

54 
โครงการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบภายในประจําป 

เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบยีบ

และตรวจสอบการปฏบิัตงิานของเทศบาล 

พนักงาน 

ลูกจางของ

เทศบาล 

- - - - - จํานวนกจิกรรม 

บุคลากรมคีวามเขาใจและ

ปฏบิัตติามระเบยีบ

กฎหมาย 

หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา      

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ  อาํเภอบานแฮด  จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 8 ยทุธศาสตรหารบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล     

1.ยทุธศาสตรที ่5 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

 1.1 แผนงานบรหิารท่ัวไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

55 
โครงการจัดทํารายงงานควบคุม

ภายใน 

เพื่อตดิตามประเมนิผลควบคุม

ภายใน 

สวนราชการทุก

หนวยงานเทศบาล

ตําบลโคกสําราญ 

- - - - - 
จํานวน

กจิกรรม 

บุคลากรมคีวามเขาใจในการ

ปฏบิัตงิานเพื่อใหเกดิ

ประสทิธภิาพสูงสุด 

หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน 

56 
โครงการตดิตามประเมนิผลการ

ควบคุมภายใน 

เพื่อใหการปฏบิัตงิานของ

บุคลากรเทศบาลตําบลโคก

สําราญมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลและลดความเสี่ยง

ในการปฏบิัตงิาน 

ลดความเสี่ยงในการ

ปฏบิตังิาน 

- - - - - 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานของบุคลากร

เทศบาลตําบลโคกสําราญมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

และลดความเสี่ยงในการ

ปฏบิตังิาน 

 

หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน 

57 
โครงการอบรมกรรมการตรวจการ

จาง 

เพือ่ใหคณะกรรมการตรวจ

การจางมคีวามรูความเขาใจ

ระเบยีบ กฎหมาย ลดความ

เสี่ยงในการปฏบิัตงิาน 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจาง 
- - - - - 

จํานวน

กจิกรรม 

คณะกรรมการตรวจการจางมี

ความรูความเขาใจระเบยีบ 

กฎหมาย ลดความเสี่ยงในการ

ปฏบิตังิาน 

 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

58 

โครงการพัฒนาหนวยงานในการ

จัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสาร 

คณะกรรมการขอมลูขาวสาร 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  

เพื่อจัดตัง้ศูนยบริหารขอมูล

ขาวสารในการดําเนนิงานดวย

ความโปรงใส ประชาชน

สามารถตรวจสอบได 

ผูบริหาร สมาชกิสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจาง 
- - - - - 

ประชาชน

ไดรับความ

พงึพอใจ 

ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบ

ดูขอมูลขาวสารของทางเทศบาล 

 

สํานัก

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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยทุธศาสตรการการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 4 ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื 

1. ยทุธศาสตรที ่4 ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื 

     1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

59 

โครงการปรับปรุงประสทิธภิาพ

จัดเก็บเงนิคาธรรมเนยีมเก็บขยะ

มลูฝอยและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บขยะให

ถูกตอง ครบถวนและครอบคลุม

ทุกพื้นที่ 

ตลอดปที่

ดําเนนิการ 
- - 216,000.- 216,000.- 216,000.- จํานวนกจิกรรม 

พัฒนาการจัดเก็บขยะ

ใหถกูตอง ครบถวน

และครอบคลุมทุก

พื้นที ่

กองคลัง 
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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 8 ยทุธศาสตรการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1. ยทุธศาสตรที ่5 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

60 
โครงการจัดเก็บภาษนีอก

สถานที่ 

เพื่อใหประชาชนเขาใจบทบาท

หนาที่ของตนในฐานะผูที่ตองเสยี

ภาษเีพื่อเปนการบริการและอํานวย

ความสะดวกใหกับประชาชน 

1 โครงการ/ป - - 40,000.- 40,000.- 40,000.- จํานวนกจิกรรม 

- ประชาชนไดรับบริการ

ที่ด ี

- เทศบาลเก็บภาษไีด

มากขึ้น 

กองคลัง 

61 

โครงการจางเหมาบริการ 

ปรับปรุงขอมูลงานแผนที่

ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสนิ 

เพื่อปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

เพื่อประโยชนในการเก็บภาษเีพื่อ

นํามาพัฒนาชุมชน 

ตลอดปที่

ดําเนนิการ 
- - 216,000.- 216,000.- 216,000.- จํานวนกจิกรรม 

- เพื่อปรับปรุงการ

นําเขาขอมูลใหจัดเก็บ

ภาษไีดงายทั่วถงึและ

เปนธรรม 

กองคลัง 

62 

โครงการสํารวจเพื่อประเมนิ

ภาษ ี

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการจัดเก็บ

ภาษ ี
1 โครงการ/ป 

- - 
50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวนกจิกรรม 

เทศบาลเก็บภาษไีด

อยางมปีระสทิธภิาพ 
กองคลัง 

63 คาวัสดุสํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางาน

ของหนวยงาน 

 

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

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองคลัง 

64 คาวัสดุคอมพวิเตอร 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางาน

ของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองคลัง 

72 



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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยทุธศาสตรจงัหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1. ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารงานคลัง 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

65 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสนิ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองคลัง 

66 คาจางเหมาบริการ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองคลัง 

67 
คาจางเหมาบริการเจาหนาที่

บนัทกึขอมลู 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงานคลัง 

ตลอดป 

- - 96,000.- 96,000.- 96,000.- จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองคลัง 
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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 1 ยทุธศาสตรการยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางการแขงขนั และเชือ่มโยงโอกาสจากประเทศอนภุมูภิาคลุมน้าํโขง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 1 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชน 

   1. ยทุธศาสตรที ่2  การพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

68 
โครงการชวยเหลอืผูประสบภยั

อุทกภัย 

เพื่อชวยเหลอืผูประสบ

อุทกภัย 

ตลอดปที่

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

จํานวน

ผูประสบภัย 

ผูประสบอุทกภัยไดรับการ

ชวยเหลอืจากภาครัฐตาม

ความเหมาะสม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

69 
โครงการชวยเหลอืผูประสบภยั

วาตภัย 

เพื่อชวยเหลอืผูประสบภัย

วาตภัย 

ตลอดปที่

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

จํานวน

ผูประสบภัย 

ผูประสบวาตภัยไดรับความ

ชวยเหลอือยางเหมาะสมและ

รวดเร็ว 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

70 
โครงการจัดงานวัน อปพร. (22 

มนีาคมของทุกป) 

เพื่อจัดงานวัน อปพร. (22 

มนีาคมของทุกป) 
1 โครงการ/ป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

 อปพร.ไดตระหนักถงึ

ความสําคัญของวัน อปพร. 

(22 มนีาคมของทุกป) 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

71 

โครงการฝกอบรมเครือขาย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย”

มติเตอรเตอืนภัย” 

เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ

ชุมชนไดมคีวามรูความเขาใจ

ในการปองกันสาธารณภัยที่

อาจเกดิขึ้น 

ตลอดปที่

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

จํานวน

กจิกรรม 

เกดิความปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพยสนิของประชาชน 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

72 
โครงการชวยเหลอืผูประสบภยั

อัคคภีัย 

เพื่อชวยเหลอืผูประสบ

อัคคภีัย 

ตลอดปที่

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

จํานวน

ผูประสบภัย 

ผูประสบอัคคภีัยไดรับการ

ชวยเหลอืไดอยางรวดเร็วและ

ทันทวงท ี

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 1 การยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางการแขงขนั และเชือ่มโยงโอกาสจากประเทศอนภุมูภิาคลุมน้าํโขง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 1 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชน 

   1. ยทุธศาสตรที ่2  การพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

73 

โครงการชวยเหลอื

ผูประสบภัยหนาวแก

ประชาชนในเขตเทศบาล 

เพื่อลดความหนาวเย็นใหกับ

ประชาชนผูยากไรในพื้นที่ในฤดู

หนาว 

1 โครงการ/ป - - 
100,000.- 

 

100,000.- 

 

100,000.- 

 

จํานวน

ผูประสบภัย 

ประชาชนผูยากไรใหรับ

เคร่ืองหมกันหนาวเพื่อ

บรรเทาความหนาวเย็นใน

ฤดูหนาว 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

74 

โครงการปองกันและลด

อุบัตเิหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหมและสงกรานต 

เพื่อปองกันและลดอุบัตเิหตุทาง

ถนนชวงเทศกาล 

ปองกันและลด

อุบัตเิหตุทาง

ถนนในชวงเทศ

การปใหม 

- - 180,000.- 180,000.- 180,000.- จํานวนกจิกรรม 

ปองกันและลดอุบัตเิหตุ

ทางถนนชวงเทศกาล

ประชาชนมคีวามปลอดภัย 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

75 
โครงการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาต ิ

เพื่อปกปองสถาบันอันเพื่อความ

สามัคคขีองคนในชาต ิ
1 โครงการ - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวนกจิกรรม 

ประชาชนมคีวาม

จงรักภักดตีอสถาบันและมี

ความสามัคค ี

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

76 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางาน

ของหนวยงาน 
ตลอดป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

77 คาวัสดุคอมพวิเตอร 
เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางาน

ของหนวยงาน 
ตลอดป - - 10,000.- 10,000.- 10,000.- จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 1 การยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางการแขงขนั และเชือ่มโยงโอกาสจากประเทศอนภุมูภิาคลุมน้าํโขง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนท่ี 1 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชน 

   1. ยทุธศาสตรที ่2  การพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

78 
โครงการฝกอบรมทบทวน  

อปพร. 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 
1 โครงการ - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

ประชาชนมคีวามจงรักภักดตีอ

สถาบันและมคีวามสามัคค ี

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

79 
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.

และศกึษาดูงาน 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 
1 โครงการ - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

ประชาชนมคีวามจงรักภักดตีอ

สถาบันและมคีวามสามัคค ี

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

80 
โครงการฝกอบรมโรงเรียนสขีาว

เยาวชนรุนใหมตานภัยยาเสพตดิ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 
1 โครงการ/ป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวามรวดเร็ว

และมปีระสทิธภิาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

81 
โครงการฝกอบรมปองกนั

อุบัตภิัยทางถนน 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 
1 โครงการ/ป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวามรวดเร็ว

และมปีระสทิธภิาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

82 

โครงการฝกอบรมอาสาสมคัร

ปองกนัภยัฝายพลเรือน (อปพร.)

หลักสูตรจัดตัง้ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 1 โครงการ/ป - - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวามรวดเร็ว

และมปีระสทิธภิาพ 
สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

83 
โครงการฝกซอมแผนปองกันและ

ระงับอัคคภีัย 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ปฏบิัตงิานของบุคลากรใน

หนวยงาน 

1 โครงการ/ป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวามรวดเร็ว

และมปีระสทิธภิาพ 
สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

84 

โครงการฝกซอมแผนปองกันและ

ระงับอัคคภีัยในสถานศกึษาเขต

พื้นที่เทศบาลตําบลโคกสําราญ 

เพื่อใหความรู ความเขาใจแก

นักเรียน นักศกึษา และบุคลากร

ครูในสถานศกึษาในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 

1 โครงการ/ป 
- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวามรวดเร็ว

และมปีระสทิธภิาพ สํานักปลัดเทศบาล 

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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1. ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

85 คาวัสดุสํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 10,000.- 10,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมี

ความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

86 คาวัสดุไฟฟาและวทิยุ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 10,000.- 10,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิตังิานมี

ความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

87 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสนิ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 50,000.- 50,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมี

ความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

88 คาวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

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

 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมี

ความรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

89 คาจัดซื้อไฟฉุกเฉนิแบบกระพริบ  
เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน 
ตลอดป - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 
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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 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1. ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

90 คาจัดซื้อหมวกดับเพลงิในอาคาร 
เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการปฏบิัตงิาน 

- จัดซื้อหมวก

ดับเพลงิในอาคาร 

- ผลผลติ 

- หมวกดับเพลงิ

ในอาคาร 

- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

จํานวน

หมวก

ดับเพลงิ 

 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ

และปลอดภัยกับ

ผูปฏบิตังิาน 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

91 
คาจัดซื้อชุดดับเพลงิในอาคาร 

เพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของ

หนวยงาน 

ตลอดป 
- - 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

จํานวนชุด

ดับเพลงิ 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ

และปลอดภัยกับ

ผูปฏบิตังิาน 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 

92 คาจัดซื้อวัสดุดับเพลงิ 

เพื่อปองกันและระงับ

อัคคภีัยเบื้องตนในเขต

พื้นที่เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 

ตลอดป 
- - 80,000.- 80,000.- 80,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 
ปองกนัการเกดิอัคคภียั 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 
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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 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

93 
โครงการจัดทําหลักสูตร

ทองถิน่ 

เพื่อใชเปนหลักสูตรการศกึษา

ทองถิ่นของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 คร้ัง/ป - - - 5,000.- - จํานวนกจิกรรม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

หลักสูตรทองถิ่นใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

94 
โครงการปรับปรุงหลักสูตร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสถานศกึษามหีลักสูตรที่

เหมาะสมสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม 

1 คร้ัง/ป - - 

 

5,000.- 

 

 

5,000.- 

 

5,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

สถานศกึษามหีลักสูตรที่

เหมาะสมสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม 

ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

 

95 
โครงการทศันะศกึษาเพื่อ

การเรียนรูของนกัเรียน 

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรงและมเีจตคตทิี่ดี

ตอการแสวงหาความรูจากแหลง

การเรียนรูตางๆ 

1  คร้ัง/ป - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

จํานวนนักเรียน

เขารวม

กจิกรรม 

นักเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรงและมเีจต

คตทิี่ดตีอการแสวงหาความรู

จากแหลงการเรียนรูตางๆ 

 

ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

 

96 โครงการวจัิยในชัน้เรียน  

เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรม การเรียน และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของ

นักเรียน  

2  คร้ัง/ป - - 5,000.- 5,000.- 5,000.- จํานวนกจิกรรม 

ไดรับทราบการ เปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรม การเรียนและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน

ของนักเรียน  

ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

 

97 
โครงการจัดงานวันเด็ก  

แหงชาต ิ

เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดรับ

การสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ    1 คร้ัง/ป - - 100,000.- 100,000.- 100,000.- จํานวนกจิกรรม 

เด็กนักเรียนไดรับการ 

สงเสริมพัฒนาการดานตาง 

ๆ  

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

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮดจังหวัดขอนแกน 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

98 โครงการอาหารกลางวัน 

- เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารกลางวันอยาง

ทั่วถงึตามนโยบายของรัฐบาล 

-เพื่อใหเด็กมสีุขภาพรางกาย

เจริญเตบิโตตามวัย 

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

จํานวน

นักเรียนที่

ไดรับอาหาร

กลางวัน 

เด็กนักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวัน ตามนโยบายของ

รัฐ 

กองการศกึษา 

 

99 
โครงการจัดซื้ออาหาร

อาหารเสริม(นม) 

-เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหารเสริม(นม)

อยางทั่วถงึตามนโยบายของ

รัฐบาล 

-เพื่อใหเด็กมสีุขภาพรายกาย

เจริญเตบิโตตามวัย 

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

จํานวน

นักเรียนที่

ไดรับอาหาร

เสริม(นม) 

เด็กนักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหารเสริม

(นม)ตามนโยบายของรัฐ 
กองการศกึษา 

100 

โครงการประกนั

คณุภาพภายใน

สถานศกึษาเพื่อขอรับ

การประเมนิคุณภาพ

ภายนอก 

เพื่อพัฒนาการศกึษาใหเปนไป

ตามมาตรฐานการศกึษา (ขั้น

พื้นฐาน)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 

 

1 คร้ัง/ป - - 5,000.- 5,000.- 5,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การจัดการศกึษาเปนไป

ตามมาตรฐานการศกึษา 

(ขั้นพื้นฐาน) ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กของอปท.  

- ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

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

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮดจังหวัดขอนแกน 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

101 

โครงการจัดทาํแผนพัฒนา

การศกึษาสี่ป/แผนปฏบิัตกิาร

ประจําปงบประมาณ/แผนปฏบิัติ

การประจําปการศกึษาพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา

การศกึษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

 

 

3 คร้ัง/ป - - 10,000.- 10,000.- 10,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

แนวทางการพัฒนา

การศกึษาที่มคีุณภาพ 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

 

102 

โครงการจัดหาหรือผลติสื่อเพื่อ 

พัฒนามาตรฐานเรียนการสอน 

(เงนิรายหัวนักเรียน) 

 

-เพือ่ใหนกัเรียนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

-เพือ่ใหโรงเรียนมสีือ่/

อุปกรณประกอบการเรียน

การสอนที่เพยีงพอและ

ทันสมัย 

 

 

1 โครงการ 
- - 300,000.- 300,000.- 300,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

- นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสงูขึ้น 

-  มสีือ่/อุปกรณ

ประกอบการเรียนการ

สอนอยางเพยีงพอ 

- ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

- กองการศกึษา 

 

 

103 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อการปฏบิัตงิานดาน

เอกสาร/การเก็บขอมูลทาง

ราชการเปนไปอยางรวดเร็ว

และมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดป - - 40,000.- 40,000.- 40,000.- 
จํานวนที่

จัดซื้อ 

การปฏบิัตงิานดาน

เอกสารเปนไปอยาง

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

 

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

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮดจังหวัดขอนแกน 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

104 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน ตลอดป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
จํานวนที่

จัดซื้อ 

การปฏบิัตงิานเปนไปอยาง

มปีระสทิธภิาพ 

 

กองการศกึษา 

105 
โครงการจัดซื้อวัสดุ

คอมพวิเตอร 

เพื่อการปฏบิัตงิานดานเอกสาร/

การเก็บขอมูลทางราชการเปนไป

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

จํานวนวัสดุที่

จัดซื้อ 

การปฏบิัตงิานดาน

เอกสารเปนไปอยาง

ตอเนื่องและมี

ประสทิธภิาพ 

- ศนูยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

- กองการศกึษา 

106 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

งานบานงานครัว 

เพื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวีัสดุ

อุปกรณในการดําเนนิงานอยาง

เพยีงพอ เหมาะสมกับเด็ก มี

สภาพแข็งแรง และใชงานไดด ี

ตลอดป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
จํานวนที่

จัดซื้อ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวีัสดุ

อุปกรณในการดําเนนิงาน

อยางเพยีงพอ เหมาะสม

กับเด็ก มสีภาพแข็งแรง 

และใชงานไดด ี

 

 

กองการศกึษา 

 

107 
โครงการจัดซื้อวัสดุงาน

บานงานครัว 

เพื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวีัสดุ

อุปกรณเคร่ืองใชอยางเพยีงพอ

และเหมาะสมกับจํานวนเด็ก 
ตลอดป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

จํานวนวัสดุที่

จัดซื้อ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวีัสดุ

อุปกรณเคร่ืองใชอยาง

เพยีงพอและ เหมาะสมกับ

จํานวนเด็ก 

 

 

กองการศกึษา 

 

108 
โครงการจัดซื้อวัสดุ

สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ปฏบิัตงิาน   ตลอดป - - 60,000.- 60,000.- 60,000.- 
จํานวนที่

จัดซื้อ 

การปฏบิัตงิานเปนไปอยาง

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

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮดจังหวัดขอนแกน 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

109 

โครงการจัดซื้อ/

ซอมแซม/ปรับปรุง

เคร่ืองเลนสนาม 

เพื่อเด็กนักเรียนมเีคร่ืองเลน

สนามที่เพยีงพอและปลอดภัย  ตลอดปที่ดําเนนิการ - - 100,000.- 100,000.- 100,000.- จํานวนที่จัดซื้อ 

เด็กนักเรียนมเีคร่ืองเลน

สนามที่เพยีงพอและมคีวาม

ปลอดภัย  

กอง

การศกึษา 

 

110 

โครงการกอสราง

อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพือ่ใหมหีองเรียน หองกจิกรรม

การเรียนการสอนที่เพยีงพอ 1 โครงการ/ป - - 

3,000,000.- 

(เงินอุดหนุน) 

(เทศบาล) 

3,000,000.- 

(เงนิอุดหนุน) 

(เทศบาล) 

3,000,000.- 

(เงนิอุดหนุน) 

(เทศบาล) 
จํานวนกจิกรรม 

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

หองเรียน หองกจิกรรมการ

เรียนการสอนที่เพยีงพอ 

กอง

การศกึษา 

 

111 
โครงการจัดซื้อ

เคร่ืองดนตรี 

-เพื่อนักเรียนมสีื่อการเรียนดาน

ศลิปะดนตรีทีเ่พยีงพอ 

-เพื่อใหเด็กนักเรียนมพีัฒนาการ

ดานอารมณ -จติใจทีด่ ี

ตลอดป - - - - 30,000.- จํานวนที่จัดซื้อ 

-นักเรียนมสีื่อการเรียนดาน

ดนตรีทีเ่พยีงพอ 

-นักเรียนมพัีฒนาการดาน

อารมณ –จติใจทีด่ ี

 

กอง

การศกึษา 

 

112 
โครงการจัดซื้อวัสดุ

กฬีา 

-เพื่อนักเรียนมวีัสดุกฬีาในการ

เรียนทีเ่พยีงพอ  

-เพื่อเด็กมสีุขภาพทแีข็งแรงและ

มพีัฒนาการทางดานรางกายที่

เหมาะสมตามชวงวัย 

-เพื่อใหเด็กรักการออกกําลัง

กาย 

 

 

ตลอดป 

- - - - 10,000.- จํานวนที่จัดซื้อ 

-นักเรียนมวัีสดุกฬีาในการ

เรียนทีเ่พยีงพอ  

-เด็กมสีุขภาพทแีข็งแรงและ

มพัีฒนาการทางดาน

รางกายที่เหมาะสมตามชวง

วัย 

-เด็กรักการออกกําลังกาย 

 

 

กอง

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

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮดจังหวัดขอนแกน 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

113 
โครงการกฬีาศูนยเด็ก

เล็กสัมพันธ  

เพื่อใหเด็กไดเรียนรูการมรีะเบยีบ

วนิัย ความสามัคค ีและความมี

น้ําใจ รูการปรับตัว อยูรวมกับผูอื่น

ในสังคม มคีวามสนใจ รักใน

กจิกรรมออกกําลังกาย และสราง

ความรวมมอือันดรีะหวางชุมชน

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

1 คร้ัง/ป 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- จํานวนกจิกรรม 

-เดก็ไดเรียนรูการมรีะเบยีบ

วนิัย ความสามัคค ีและความมี

น้ําใจ รูการปรับตัว อยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคม มคีวามสนใจ รัก

ในกจิกรรมออกกําลังกาย และ

สรางความรวมมอือันดรีะหวาง

ชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

 

114 

โครงการทัศนะศกึษาดู

งานบุคลากรทาง

การศกึษา 

เพื่อใหบุคลากรทางการศกึษาได

เปดโลกทัศนของการจัดการศกึษา

ที่หลากหลาย และนํามาพัฒนาการ

เรียนการสอนไดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

 

1 คร้ัง/ป 

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

จํานวนบุคลากร

ทีเ่ขารวม

กจิกรรม 

บุคลากรทางการศกึษาไดเปด

โลกทัศนของการจัดการศกึษา

ที่หลากหลายและ นํามา

พัฒนาการเรียนการสอนได

อยางมปีระสทิธภิาพ 

 

กอง

การศกึษา 

 

115 
โครงการนเิทศบุคลากร

ทางการศกึษา 

-เพื่อใหบุคลากรทางการศกึษา

สามารถพัฒนาการศกึษาไดตาม

มาตรฐานการศกึษาและมคีวามรู

ความเขาใจในการพัฒนาการศกึษา 

 

 

2 คร้ัง/ป - - 5,000.- 5,000.- 5,000.- 

จํานวนบุคลากร

ทีเ่ขารวม

กจิกรรม 

บุคลากรทางการศกึษา

สามารถพัฒนาการศกึษาได

ตามมาตรฐานการศกึษาและมี

ความรูความเขาใจในการ

พัฒนาการศกึษา 

 

กอง

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

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮดจังหวัดขอนแกน 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

116 

โครงการจัด

นทิรรศการ/แสดง

ผลงานทางวชิาการ 

การเรียนการสอน 

และผลงานเด็ก 

-เพื่อใหผูปกครองและชุมชนมคีวาม

เชื่อมั่นในการจัดการศกึษา และมี

ความสัมพันธอันดรีะหวาง ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก และชุมชน 

 

1 คร้ัง/ป 

- - 5,000.- 5,000.- 5,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

ผูปกครองและชุมชนมคีวามเชื่อมั่นใน

การจัดการศกึษาและมคีวามสัมพันธ

อันดรีะหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

ชุมชน 

 

กองการศกึษา 

 

117 
โครงการจัดมมุเรียนรู

สาํหรับผูปกครอง 

เพื่อใหชุมชน/ผูปกครองมแีหลงเรียนรู 

ขอมูลทางวชิาการ การเรียนการสอน

และขอมลูของ 
ตลอดป - - 5,000.- 5,000.- 5,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

-ชุมชน/ผูปกครองมแีหลงเรียนรู ขอมลู

ทางวชิาการ การเรียนการสอนและ

ขอมลูของ ศพด.. 

ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

 

118 
โครงการจัดมุม

อาเซยีนในหองเรียน 

- เพื่อใหนักเรียนมคีวามรู ความเขาใจ

ในการดําเนนิชวีติบนพื้นฐานวัฒนธรรม

ทีต่างกนั 

- เพื่อใหนักเรียนเตรียมความพรอมใน

การเปนสมาชกิที่ดขีองกลุมประชาคม

อาเซยีน 

ตลอดป - - 

 

20,000.- 

 

 

20,000.- 

 

 

20,000.- 

 

 

จํานวน

กจิกรรม 

- นักเรียนมคีวามรู ความเขาใจในการ

ดําเนนิชวีติบนพื้นฐานวัฒนธรรมและ

เตรียมความพรอมในการเปนสมาชกิที่ดี

ของกลุมประชาคมอาเซยีน 

 

ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

 

119 

โครงการประชมุคณะ

กรรมการฯ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อการจัดการศกึษาเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพและไดมาตรฐาน 

4 คร้ัง/ป 

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

จํานวน

ผูปกครอง

ทีเ่ขารวม 

-การจัดการศกึษาของ  ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและได

มาตรฐาน 

- กอง

การศกึษา 

- ศูนยพัฒนา 

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

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮดจังหวัดขอนแกน 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

120 

โครงการประชมุ

ผูปกครอง 

เพื่อการจัดการศกึษาเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพและไดมาตรฐาน 

 

4 คร้ัง/ป 
- - 2,000.- 2,000.- 2,000.- 

จํานวน

ผูปกครองทีเ่ขา

รวม 

-การจัดการศกึษาของ  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไป

อยางมปีระสทิธภิาพและ

ไดมาตรฐาน 

- กองการศกึษา 

- ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

 

121 

โครงการทําบุญตัก

บาตรวันขึ้นปใหม 

เพื่อปลูกจติสํานกึใหเด็กเกดิความ

รัก ความภาคภูมใิจในสถาบันชาต ิ

ศาสนา พระมหากษัตริย  

 

4 คร้ัง/ป 
- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- จํานวนกจิกรรม 

-เด็กมคีวามรักความ

ภาคภูมใิจในสถาบันชาต ิ

ศาสนา พระมหากษัตริย  

- กองการศกึษา 

- ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

122 

โครงการสงเสริม

คณุธรรม จริยธรรม

เด็ก/ครูผูดูแลเด็ก 

เพื่อปลูกจติสํานกึใหเด็กนักเรียนมี

คณุธรรม จริยธรรม 

 

2 คร้ัง/ป - - 2,000.- 2,000.- 2,000.- จํานวนกจิกรรม 

-เด็กนักเรียนมจีติสํานกึ

คณุธรรม จริยธรรม 

- กองการศกึษา 

- ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

123 

โครงการแหลงเรียนรู

เศรษฐกจิพอเพยีง 

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูการ

นอมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มาใชในชวีติ 

 

1คร้ัง/ป 
- - 5,000.- 5,000.- 5,000.- จํานวนกจิกรรม 

-เด็กนักเรียนไดเรียนรูการ

นอมนําปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงมาใชในชวีติ 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

 

124 

โครงการสงเสริมเตมิ

ความรักและผูกพัน  

(วันแมแหงชาต)ิ 

เพื่อใหเด็กไดระลกึพระคุณของ

มารดา และเพื่อเปนการถวาย

ความจงรักภักดใีนสมเด็จ

พระบรมราชนินีาถ 

1 คร้ัง/ป - - 5,000.- 5,000.- 5,000.- จํานวนกจิกรรม 

เด็กไดตระหนักถงึพระคุณ

ของมารดา และเปนการ 

ถวายความจงรักภักดใีน

สมเด็จพระบรมราชนินีาถ 

- กองการศกึษา 

- ศูนยพัฒนาเด็ก

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

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮดจังหวัดขอนแกน 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

125 
โครงการสบืสานประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น 

เพื่ออนุรักษประเพณีดานศาสนาและ

สรางคานยิม  ทีค่วรปฏบิตัใิหสบืตอไป 
2 คร้ัง/ป - - 5,000.- 5,000.- 5,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

ประชาชนมจีติสํานกึดานประเพณี

ในวันสําคัญทางศาสนา 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

126 
โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง 

เพื่อสบืสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามของไทยใหคงอยูสบืไป 
1 คร้ัง/ป - - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

วัฒนธรรมประเพณีอันดงีามของ

ไทยคงอยูสบืไปถงึอนุชนรุนหลัง 

กองการศกึษา 

127 
โครงการจัดงานประเพณีวัน

สงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 

เพื่อสบืสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามของไทยใหคงอยูสบืไป 
1 คร้ัง/ป - - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

วัฒนธรรมประเพณีอันดงีามของ

ไทยคงอยูสบืไปถงึอนุชนรุนหลัง 

กองการศกึษา 

 

128 โครงการคณุธรรมนาํชวีติ 

1.เพื่อใหเด็กเตบิโตขึ้นเปนพลเมอืงที่ด ีมี

คณุธรรม จริยธรรม 

2.เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหา

การทจุริต 

3.ปลูกฝงคานยิมในการรักที่จะทําความ

ดใีหเดก็ 

4.สงเสริมเดก็ใหมคีณุลกัษณะทีพ่งึ

ประสงค 5 ประการ 

เด็กนักเรียน

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เทศบาล

ตําบลโคก

สําราญ 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

1.เด็กเตบิโตขึ้นเปนพลเมอืงที่ด ีมี

คณุธรรม จริยธรรม 

2.ปญหาการทุจริตในสังคมไทย

ลดลง 

3.เด็กมคีานยิมในการรักที่จะทํา

ความด ี

4.เด็กมคีุณลักษณะที่พึงประสงค  

5 ประการ 

- กองการศกึษา 

- ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

129 

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศกึษาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

(เงนิพัฒนาการจัดการศกึษา) 

เพื่อใหนักเรียนมเีคร่ืองแบบนักเรียน 

หนงัสอืเรียน อุปกรณการเรียน และ

ไดรับการดูแล พัฒนารางกาย จติใจ 

วนิัย สังคม และสตปิญญา 

1 โครงการ/ป - - 

 

200,000.- 

 

200,000.- 

 

200,000.- จํานวน

กจิกรรม 

-นักเรียนมเีคร่ืองแบบนักเรียน 

หนงัสอืเรียน อุปกรณการเรียน 

และไดรับการดูแล พัฒนารางกาย 

จติใจ วนิัย สังคม และสตปิญญา 

- กองการศกึษา 

- ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

87 



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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1.ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

130 

 

โครงการจางเหมาบริการ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองการศกึษา 

131 

คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมทรัพยสนิ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

กองการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 



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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญอาํเภอบานแฮดจงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

132 

 

 

โครงการกอสรางศนูยเรียนรูชมุชน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลโคกสําราญ 

-เพื่อชุมชนมศีูนยเรียนรู

ที่ไดมาตรฐานเปนไป

ตามนโยบายของกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิน่ 

-เพื่อเด็กนักเรียนมมีุม

เรียนรูทีห่ลากหลายและ

ไดมาตรฐาน 

 

กอสรางศนูยเรียนรู

ชุมชนของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

โคกสําราญ 1 แหง 
- - 

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

- ชุมชนมศีูนยเรียนรูที่ได

มาตรฐานและเพยีงพอ 

-เด็กนักเรียนมมีุมเรียนรูที่

ไดมาตรฐาน 

-การจดัการเรียนการสอน

เปนไปตามมาตรฐาน 

กองการศกึษา 

133 
โครงการกอสรางสนามเด็กเลน

สรางปญญา 

เพื่อใหนักเรียนมสีนาม

เด็กเลนที่มคีวาม

เหมาะสมมพีัฒนาการที่

ดคีรบทัง้ 4 ดาน 

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

สนามเด็กเลน

สรางปญญา 

1 แหง 

นักเรียนมสีนามเด็กเลนที่มี

ความเหมาะสมมี

พัฒนาการที่ดคีรบทัง้ 4 

ดาน 

กองการศกึษา 

134 โครงการหลักสูตรตานทุจริตศกึษา 
เพือ่สงเสริมใหนกัเรียน

มคีณุธรรมจริยธรรม 
จํานวน 1 โครงการ/ป - - 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

สงเสริมใหนกัเรียนมี

คณุธรรมจริยธรรม 
ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1.ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

135 

โครงการแหลง

เรียนรูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูการนอมนํา

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใน

ชวีติประจําวัน 
1 โครงการ/ป - - 100,000.- 100,000.- 100,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

เด็กนักเรียนไดเรียนรูการนอมนํา

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใน

ชวีติประจําวัน 

- กอง

การศกึษา 

- ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

136 
โครงการสงเสริม

คณุธรรมจริยธรรม 

เพือ่สงเสริมใหนกัเรียนมคีณุธรรม จริยธรรม 
1 โครงการ/ป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

สงเสริมใหนกัเรียนมคีณุธรรม 

จริยธรรม 
กอง

การศกึษา 

137 

โครงการเลี้ยงไก

พันธุไข (โรงเรียน

บานดงหนองเกี่ยว) 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน 

- เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนมสีุขภาพที่แข็งแรง 

- นักเรียนมอีาหารกลางวันที่มคีุณคาทาง

โภชนาการรับประทานอยางทั่วถงึ 

- เพื่อสงเสริมทักษะความรูและประสบการณ

กลุมวชิาการงานพื้นฐานและอาชพีดานงาน

เกษตรใหนักเรียนทุกคน 

- เพื่อสนับสนุนนําผลผลติที่ไดรับไป

ดําเนนิการโครงการอาหารกลางวันของ

โรงเรียนแบบครบวงจร 

นกัเรียน

โรงเรียนบานดง

หนองเกี่ยว 

จํานวน 78 คน 

สามารถนํา

ความรูและ

ประสบการณที่

ไดไปใชใน

ชวีติประจําวัน 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
จํานวน

นกัเรียน 

- นักเรียนไดรับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน 

- นักเรียนมสีุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

- นักเรียนมอีาหารกลางวันที่มคีุณคา

ทางโภชนาการรับประทานอยาง

ทั่วถงึ 

-นักเรียนทักษะความรูและ

ประสบการณกลุมวชิาการงาน

พื้นฐานและอาชพีดานงานเกษตร 

- ไดผลผลตินําไปประกอบาหาร

กลางวันของโรงเรียน 

กอง

การศกึษา 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 1.1 แผนงาน การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

138 

โครงการเพาะเห็ดเพื่อ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน  

(โรงเรียนบานหนองหัว

ชาง) 

- เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวันครบ 100% ทุกวันอยาก

ทั่วถงึรอยละ 100 

- เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร

ถูกหลักโภชนาการครบทัง้ 5 หมู 

- เพื่อใหนักเรียนมสีุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

- เพือ่ใหนกัเรียนมผีลการเรียนรูทีด่ขีึ้น 

- เพื่อใหนักเรียนมนี้ําหนัก สวนสูงตาม

เกณฑมาตรฐาน 

- นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบ 

- จํานวนนักเรียนที่มี

ภาวะทุพโภชนาการ

ลดลง 

- สรางจํานวนโรงเรียน

ตนแบบการจัดอาหาร

กลางวันเพิ่มขึ้น 

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

จํานวน

นกัเรียน

โรงเรียนบาน

หนองหัวชาง 

- นักเรียนมสีุขภาพ

รางกายสมบรูณแขง็แรง

ตามวัย 

-นักเรียนมสีุขนสิัยใน

การรับประทานอาหาร 

- นักเรียนมคีวามรู

พื้นฐานจาก

ประสบการณเร่ือง

โภชนาการและนําไปใช

ในชวีติประจําวันได 

กอง

การศกึษา 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 1.1 แผนงาน การศึกษา 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเลี้ยงปลาดุก 

- เพื่อใหนักเรียนมคีวามรู 

ความเขาใจเร่ืองการเลี้ยง

ปลาดุก 

- เพือ่ใหนกัเรียนไดศกึษา

และเรียนรูวธิกีารเลี้ยงปลา

ดุก 

- เพื่อใหนักเรียนไดฝกการ

วางแผนการเลี้ยงปลาดุก 

- เพื่อใหนักเรียนไดฝก

ปฏบิตักิารเลี้ยงพนัธุไข

ประกอบการเรียนรูการการ

งานอาชพีและเทคโนโลยี 

- เพื่อผลติปลาดุกสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวันของ

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

นกัเรียนโรงเรียน

บานดอนปอแดง 

จํานวน 30 คน 

ไดรับการเรียนรู

เกี่ยวกับวธิกีาร

เลี้ยงปลาดุก 

- - 15,000.- 15,000.- 15,000.- 

 

จํานวน

นกัเรียน

บานดอน

ปอแดง 

- นักเรียนมปีลาดุก

สนับสนุนโครงการอาหาร

กลางวันตอเนื่องตลอดป 

- นักเรียนในโครงการ 

จํานวน 30 คน มคีวามรู 

ทักษะ ประสบการณการ

เลี้ยงปลาดุก 

- นักเรียนมคีวามรูความ

เขาใจและมปีระสบการ

เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุก

มากขึ้น 

- นกัเรียนมคีณุลกัษณะทีด่ี

ในการทํางานมคีวามรูทักษะ

กระบวนการมากขึ้น 

- นักเรียนรูจักวางแผนการ

ทํางานและสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสงูขึ้น 

กองการศกึษา 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 1.1 แผนงาน การศึกษา 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

140 

 

 

 

 

โครงการเลี้ยงปลาเพื่อ

อาหารกลางวัน 

- เพื่อเลี้ยงปลาสําหรับใช

เปนวัตถุดบิประกอบอาหาร

กลางวนัของโรงเรียน 

- เพื่อใหนักเรียนไดฝกอาชพี

ระหวางเรียนและนําไปใชใน

ชวีติประจําวันได 

-เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู

การดําเนนิชวีติตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

- โรงเรียนบานเล็บเงอืก

เลี้ยงปลาดุกในบอชเีมนต 

จํานวน 500ตัว และเลี้ยง

ปลานลิแปลงเพศ 

ในบอดนิ จํานวน 500 ตัว 

- โรงเรียนบานเล็บเงอืกมี

ปลาเพยีงพอสําหรับใชใน

การทําอาหารกลางวันอยาง

ตลอดวันเปดทําการ 

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

 

จํานวน

นักเรียน 

โรงเรียน

บานเล็บ

เงอืก 

- นักเรียนโรงเรียนบาน

เล็บเงอืกมรีางกายที่

สมบรูณแขง็แรงสมวัย 

และไมมภีาวะทุพ

โภชนาการ 

- นักเรียนมทีักษะ

วชิาชพีพื้นฐานสามารถ

นาํไปปรับใชใน

ชวีติประจําวัน 

-โรงเรียนบานเล็บเงอืก   

มแีหลงเรียนรูภายใน

สถานศกึษา 

กอง

การศกึษา 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 1.1 แผนงาน การศึกษา 

 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

141 

 

 

 

 

 

 

โครงการเพาะเห็ด เพื่อ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

- เพื่อใหนักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหารกลางวัน ที่มี

คุณภาพอยางเพยีงพอเหมาะสม

ตอความตองการและสุขภาพ

อนามัยที่ด ี

-เพื่อเผยแพรความรูดาน

เกษตรกรรมใหนกัเรียน  

ผูปกครองและชุมชนมคีวามรู

เกีย่วกบัการบริโภคอาหารทีม่ี

คุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ มสีุข

นสิัยที่ดใีนการรับประทานอาหาร

และมคีวามรูดานเกษตรกรรม 

-เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ

สถานศีกึษา สามารถจัดอาหาร

กลางวันไดอยางย่ังยืน 

 

 

- นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบ 

- จํานวนนักเรียนที่มี

ภาวะทุพโภชนาการ

ลดลง 

- สรางจํานวน

โรงเรียนตนแบบการ

จัดอาหารกลางวัน

เพิม่ขึ้น 

- - 25,000.- 25,000.- 25,000.- 

จํานวน

นักเรียน 

โรงเรียน

บานปา

มวง 

- โรงเรียนสามารถ

ดําเนนิการตาม

โครงการอาหาร

กลางวันแบบย่ังยืนได 

- โรงเรียนสามารถ

เปนตนแบบใหแก

โรงเรียนอืน่ๆได 

กองการศกึษา 

94 



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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 1.1 แผนงาน การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

142 

 

 

 

 

โครงการเกษตรผสมผสาน 

เพื่ออาหารกลางวัน 

- เพื่อใหนักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหารด ีมี

ประโยชนอยางมคีณุภาพครบ 

5 หมู 

- เพื่อใหนักเรียนมสีุขภาพตาม

หลักโภชนาการ ตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสขุ 

- เพื่อใหนักเรียนดําเนนิชวีติ

ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีงทํา

การเกษตรผสมผสานที่ถูกตอง 

- มกีารปลกุผักในลอยาง

หรือลงแปลงของนักเรียน

ชวงชั้นที ่2 คนละ 1 แปลง

จํานวน 20 ลอ/แปลง 

-มกีารเลี้ยงปลาดุกและกบ

ในบอซเีมนต จํานวนอยางละ 

1 บอ 

- มกีารเพาะเห็ดในโรงเรือน 

จํานวน 300 ถุง 

- ปลุกมะนาวในวงทอ 

จํานวน 30 ตน 

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

 

จํานวน

นักเรียน 

โรงเรียน

บานปา

แดงแจง 

กระหน

วน 

- โรงเรียนสามารถ

ดําเนนิการตาม

โครงการอาหาร

กลางวันแบบย่ังยืนได 

- โรงเรียนสามารถ

เปนตนแบบใหแก

โรงเรียนอืน่ๆได 

กองการศกึษา 

95 



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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 1.1 แผนงาน การศึกษา 

 

 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

143 

 

 

 

 

 

โครงการเพาะเห็ด เพื่อ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

- เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับประทาน

อาหารกลางวัน ที่มคีุณภาพอยาง

เพยีงพอเหมาะสมตอความตองการ

และสุขภาพอนามัยที่ด ี

-เพื่อเผยแพรความรูดาน

เกษตรกรรมใหนกัเรียน  

ผูปกครองและชุมชนมคีวามรูเกี่ยวกับ

การบริโภคอาหารที่มคีุณภาพ ถูก

หลักโภชนาการ มสีุขนสิัยที่ดใีนการ

รับประทานอาหารและมคีวามรูดาน

เกษตรกรรม 

-เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสถานี

ศกึษา สามารถจัดอาหารกลางวันได

อยางย่ังยืน 

- นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบ 

- จํานวนนักเรียนที่มภีาวะ

ทุพโภชนาการลดลง 

- สรางจํานวนโรงเรียน

ตนแบบการจัดอาหาร

กลางวันเพิ่มขึ้น 
- - 25,000.- 25,000.- 25,000.- 

 

จํานวน

นักเรียน 

โรงเรียน

บาน

หนอง

มะเขอื 

 

 

 

 

- โรงเรียนสามารถ

ดําเนนิการตาม

โครงการอาหาร

กลางวันแบบย่ังยืนได 

- โรงเรียนสามารถ

เปนตนแบบใหแก

โรงเรียนอืน่ๆได 

กอง

การศกึษา 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

             1.1 แผนงานการศึกษา 

 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

144 

 

โครงการปลูกผักสวนครัว

ปลอดสารพษิ 

(โรงเรียนบานดงหนองเกี่ยว) 

- เพือ่สงเสริมใหนกัเรียนไดรับ

ประทานอาหารกลางวันครบ

ทุกคน 

- เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนมี

สุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

 

นกัเรียนโรงเรียน

บานดงหนองเกี่ยว - - 15,000.- 15,000.- 15,000.- 
จํานวน

นกัเรียน 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานโคกสําราญไดรับการ

อุดหนุนโครงการปลูกผัก

สวนครัวปลอดสารพษิ 

กองการศกึษา 

145 

 

โครงการเลี้ยงปลาเพื่อ

โครงการอาหารกลางวัน 

(โรงเรียนบานเล็บเงอืก) 

- เพื่อเลี้ยงปลาสําหรับใช

วัตถุดบิประกอบอาหรกลางวัน

ของโรงเรียน 

- เพื่อใหนักเรียนไดฝกอาชพี

ระหวางเรียนและนําไปใชใน

ชวีติประจําวันได 

 

นกัเรียนโรงเรียน

บานเล็บเงอืก 
- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

จํานวน

นกัเรียน 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานเล็บเงอืกไดรับการ

อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลา

เพื่อโครงการอาหาร

กลางวัน 

กองการศกึษา 

146 

 

โครงการเลี้ยงปลาดุก 

(โรงเรียนบานปาแดงแจง

กระหนวน) 

 - เพื่อใหนักเรียนมอีาหาร

กลางวันรับประทาน 

- เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวันที่มปีระโยชน 

ครบทัง้ 5 หมู 

 

นกัเรียนโรงเรียน

บานปาแดงแจง

กระหนวน 

- - 22,500.- 22,500.- 22,500.- 
จํานวน

นกัเรียน 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานปาแดงแจงกระหนวน

ไดรับการอุดหนุนโครงการ

เลี้ยงปลาดุก 

กองการศกึษา 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

                 1.1  แผนการศึกษา 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

147 

 

โครงการเพราะเห็ดนางฟา 

(โรงเรียนบานดอนปอแดง) 

-เพือ่จดักจิกรรมการเรียนรูโดย

การฝกปฏบิตัจิริง 

-เพื่อสนับสนุนกจิกรรมโครงการ

อาหารกลางวันในโรงเรียน 

 

นกัเรียนโรงเรียน

บานดอนปอแดง 
- - 15,000.- 15,000.- 15,000.- 

จํานวน

นกัเรียน 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานดอนปอแดงไดรับ

การอุดหนุนโครงการ

เพราะเห็ดนางฟา 

กองการศกึษา 

148 

 

โครงการเลี้ยงปลาดุก 

(โรงเรียนบานปามวง) 

- เพื่อฝกทักษะการเลี้ยงปลาดุกใน

บอซเีมนต 

- เพื่อนําปลาดุกมาประกอบอาหาร

กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 

 

 

นกัเรียนโรงเรียน

บานปามวง 

- - 20,500.- 20,500.- 20,500.- 
จํานวน

นกัเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบานปา

มวงไดรับการอุดหนุน

โครงการเลี้ยงปลาดุก 

(โรงเรียนบานปามวง) 

กองการศกึษา 

149 

 

โครงการเลี้ยงไกพนัธุไข 

(โรงเรียนบานหนองมะเขอื) 

- เพื่อใหนักเรียนมคีวามรูความ

เขาใจเร่ืองการเลี้ยงไกพันธุไข 

- เพื่อใหนักเรียนไดศกึษาเรียนรู

วธิกีารเลี้ยงไกพนัธุไข 

 

นกัเรียนโรงเรียน

หนองมะเขอื 
- - 40,800.- 40,800.- 40,800.- 

จํานวน

นกัเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบาน

หนองมะเขอืไดรับการ

อุดหนุนโครงการเลี้ยงไก

พันธุไข 

กองการศกึษา 

150 

 

โครงการปลกูผักไรดนิ 

(โรงเรียนบานหนองหัวชาง) 

-เพื่อใหนักเรียนมคีวามรูและ

สามารถปฏบิัตกิารปลูกพชืไรดนิ

อยางถกูตอง 

-เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูและ

ทดลองการจัดทําโครงงาน

วทิยาศาสตร 

 

นกัเรียนโรงเรียน

บานหนองหัวชาง 
- - 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

จํานวน

นกัเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบาน

หนองหัวชางไดรับการ

อุดหนุนอุดหนุน

โครงการปลกูผักไรดนิ 
กองการศกึษา 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

151 
โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานโคกสําราญ 

เพื่อสนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวันโรงเรียนบาน

โคกสําราญ 

ตลอดปที่

ดําเนนิการ 
- - 600,000.- 600,000.- 600,000.- 

จํานวนนกัเรียน

โรงเรียนบานโคก

สําราญ 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานโคกสําราญไดรับการ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

กองการศกึษา 

152 
โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานดงหนองเกี่ยว 

เพื่อสนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวันโรงเรียนบาน

ดงหนองเกี่ยว 

ตลอดปที่

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

จํานวนนกัเรียน

โรงเรียนบานดง

หนองเกี่ยว 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานหนองเกี่ยวไดรับการ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

กองการศกึษา 

153 
โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานหนองมะเขอื 

เพื่อสนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวันโรงเรียนบาน

หนองมะเขอื 

ตลอดปที่

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

จํานวนนกัเรียน

โรงเรียนบาน

หนองมะเขอื 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานหนองมะเขอืไดรับกา

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

กองการศกึษา 

154 
โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานเล็บเงอืก 

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนบานเล็บ

เงอืก 

ตลอดปที่

ดําเนนิการ - - 450,000.- 450,000.- 450,000.- 

จํานวนนกัเรียน

โรงเรียนบานเล็บ

เงอืก 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานเล็บเงอืกไดรับการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน 

กองการศกึษา 

155 

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานปาแดงแจง

กระหนวน 

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนบานปาแดง

แจงกระหนวน 

ตลอดปที่

ดําเนนิการ - - 232,000.- 232,000.- 232,000.- 

จํานวนนกัเรียน

โรงเรียนบานปา

แดงแจงกระ 

หนวน 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานปาแดงแจงกระหนวน

ไดรับการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน 

กองการศกึษา 

156 
โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานปามวง 

เพื่อสนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวันโรงเรียนบาน

ปามวง 

ตลอดปที่

ดําเนนิการ - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

จํานวนนกัเรียน

โรงเรียนบานปา

มวง 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานปามวงไดรับการ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

กองการศกึษา 

99 



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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

    1.1 แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

157 
โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานดอนปอแดง 

เพื่อสนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวันโรงเรียนบาน

ดอนปอแดง 

ตลอดปที่

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

จํานวนนกัเรียน

โรงเรียน 

บานดอนปอแดง 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานดอนปอแดงไดรับการ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

กองการศกึษา 

158 
โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานหนองหัวชาง 

เพื่อสนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวันโรงเรียนบาน

หนองหัวชาง 

ตลอดปที่

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

จํานวนนกัเรียน

โรงเรียน 

บานหนองหัวชาง 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานหนองหัวชางไดรับกา

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

กองการศกึษา 

159 
โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานโนนพันชาต ิ

เพื่อสนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวันโรงเรียนบาน

โนนพันชาต ิ

ตลอดปที่

ดําเนนิการ - - 70,000.- 70,000.- 70,000.- 

จํานวนนกัเรียน

โรงเรียน 

บานโนนพันชาต ิ

นกัเรียนโรงเรียน 

บานโนนพันชาตไิดรับการ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

กองการศกึษา 

160 

โครงการปลูกผักสวนครัว

ปลอดสารพษิ 

(โรงเรียนบานโนนพันชาต)ิ 

- เพือ่สงเสริมใหนกัเรียน

ไดรับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน 

- เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนมี

สุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

นกัเรียน

โรงเรียนบาน

โนนพันชาต ิ - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- จํานวนนกัเรียน 

นกัเรียนโรงเรียน 

บานโนนพันชาตไิดรับการ

อุดหนุนโครงการปลูกผักสวน

ครัวปลอดสารพษิ 

กองการศกึษา 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

    1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

161 

โครงการแขงขันกฬีา

เยาวชนและนักเรียนตาน

ยาเสพตดิ (โรงเรียนบาน

โคกสําราญ) 

-เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวาง

ใหเกดิประโยชน หางไกลยาเสพตดิ 

-เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและนักเรียน 

มโีอกาสเลนและแขงขันกฬีาอยาง

ทั่วถงึ 

-เพื่อสรางความสมัครสมานสามัคคี

ใหเกดิขึ้นในชุมชน 

-เพื่อเปนการสงเสริมการออกกําลัง

กาย และรักษาสุขภาพโดยใช

กจิกรรมกฬีาเปนสื่อ 

1 โครงการ/ป 
- - 25,000.- 25,000.- 25,000.- 

จํานวน

นกัเรียน

โรงเรียนบาน

โคกสําราญ 

-เยาวชนและนักเรียน

โรงเรียนบานโคกสําราญได

ใชเวลาวางใหเกดิประโยชน 

หางไกลยาเสพตดิ 

-เยาวชนและนักเรียน

โรงเรียนบานโคกสําราญ ได

ใชชวีติความรู ทกัษะกฬีาที่

เรียนมาใชในการแขงขัน 

-มคีวามสมัครสมานสามัคคี

ใหเกดิในชุมชน 

-เยาวชนและนักเรียนมี

สุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

กอง

การศกึษา 

162 

โครงการเล้ียงปลาดุก 

(โรงเรยีนบานปาแดงแจง

กระหนวน) 

-เพือ่สงเสรมิทักษะความรูและ

ประสบการณกลุมวชิาการงานพื้นฐาน

และอาชพีดานงานเกษตรใหนักเรยีนทุก

คน 

นักเรยีนโรงเรยีน

บานปาแดงแจง 

กระหนวน 

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

จาํนวน

นักเรยีน

โรงเรยีนบาน 

ปาแดงแจง 

กระหนวน 

-นักเรยีนไดรบัการเรยีนรูมี

ประสบการณตรงในการเขา

รวมกิจกรรมของโครงการ 

-นักเรยีนมอีาหารกลางวันท่ีมี

คณุคาทางโภชนาการ 

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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาทองถิน่(พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

163 

โครงการปลูกพชืผกั

สวนครวัปลอด

สารพิษ  

(โรงเรยีนบานโนนพัน

ชาติ) 

-เพือ่สงเสรมิทักษะ ความรูและประสบการณกลุม

วชิาการงานพื้นฐานอาชพีดานการเกษตรใหกับ

นักเรยีนและครโูรงเรยีนบานโนนพันชาติ 

-เพือ่สงเสรมิการใชชวีติแบบพอเพียงใหนักเรยีน

และครโูรงเรยีนบานโนนพันชาติ 

-เพือ่สรางรายไดเสรมิใหกับนักเรยีน และครู

โรงเรยีนบานโนนพันชาติ 

-เพือ่ใหนักเรยีนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอืน่ 

-เพือ่ใหนักเรยีนเหน็ความสําคญัของการประกอบ

อาชพีสุจรติ 

-เพือ่สนับสนุนนําผลผลิตท่ีไดไปดําเนินการตาม

โครงการอาหารกลางวันของโรงเรยีนแบบครบ

วงจร 

นักเรยีน

โรงเรยีน

บานโนนพัน

ชาติ 

- - 15,000.- 15,000.- 15,000.- 

จาํนวน

นักเรยีน

โรงเรยีน

บานโนนพัน

ชาติ 

-นักเรยีนและครโูรงเรยีนบานโนนพันชาติมทัีกษะ 

ความรูและประสบการณกลุมวชิาการงานพื้นฐาน

อาชพีดานการเกษตร 

-นักเรยีนและครโูรงเรยีนบานโนนพันชาติรูจกัการ

ใชชวีติแบบพอเพียง 

-นักเรยีนและครโูรงเรยีนบานโนนพันชาติไดรบั

รายไดเสรมิจาโครงการ 

-นักเรยีนและครโูรงเรยีนบานโนนพันชาติมทัีกษะ

ในการทํางานรวมกับผูอืน่ 

-นักเรยีนและครโูรงเรยีนบานโนนพันชาติเล็งเหน็

ความสําคญัของการประกอบอาชพีสุจรติ 

-ผลผลิตท่ีไดรบัสามารถนําไปใชในอาหารกลางวัน

ของโรงเรยีนไดแบบครบวงจร 

กองการศกึษา 

164 

โครงการปลูกผกัไร

ดิน (โรงเรยีนบาน

หนองหัวชาง) 

-เพือ่ใหนักเรยีนมีความรูและสามารถปฏิบัติการ

ปลูกพชืไรดินไดอยางถูกตอง 

-เพือ่ใชเปนแหลงเรยีนรูและการทดลองจดัทํา

โครงงานวทิยาศาสตร 

-เพือ่ใหนักเรยีนนําความรูไปประยุกตใชใน

ชวีติประจาํวันได 

นักเรยีน

โรงเรยีน

บานหนอง

หวัชาง 

- - 15,000.- 15,000.- 1,000.- 

จาํนวน

นักเรยีน

โรงเรยีน

บานหนอง

หวัชาง 

-นักเรยีนมคีวามรูและสามารถปฏบัิติการปลูกพชื

ไรดินไดอยางถูกตองและมแีหลงการเรยีนรูการ

ปลูกพชืไรดิน 

-นักเรยีนนําความรูไปประยุกตใชในชวีติประจาํวัน

ได 

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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชน 

1.ยทุธศาสตรที ่ 1 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

165 

โครงการปองกันโรคพษิสุนัขบา  

โรคปากเทาเปอย  โรคไขหวัดนก  

โรคทางเดนิอาหารและโรคอื่นๆที่

สงผลตอสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 

เพื่อปองกันโรคพษิสุนัขบา โรค

ปากเทาเปอยโรคไขหวัดนก โรค

ทางเดนิอาหารและโรคอื่นๆที่

สงผลตอสุขภาพประชาชนใน

พื้นที ่

 

1โครงการ/ป 

- - 
 

50,000.- 

 

50,000.- 

 

50,000.- 

 

จํานวนสัตวที่

ไดรับวัคซนี 

ปองกันการเกดิโรค

พษิสุนัขบา  โรคปาก

เทาเปอย  โรคไขหวัด

นกในพื้นที่ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

166 

โครงการสนับสนุนกองทุน

สาธารณสุขชุมชน/พัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อสนับสนุนกองทุนสาธารณสุข

ชุมชน/พัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐาน 

1โครงการ/ป 

- - 240,000.- 240,000.- 240,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

 

ประชาชนในพื้นที่มี

สุขภาพสมบูรณ

แข็งแรง 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

167 

ประเภทโครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

กลุมสตรีแมบานในเขตเทศบาล

ตําบลโคกสําราญ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข    (อสม.) กลุมสตรี

แมบานในเขตเทศบาลตําบลโคก

สําราญใหมคีวามรู เพิม่ขึ้น 

 

1โครงการ/ป 
- - 

 

500,000.- 

 

500,000.- 

 

500,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

 

ประชาชนมสีุขภาพ

สมบรูณแขง็แรง 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

168 

โครงการสนับสนุนกองทุน  สปสช. เพื่อสนับสนุนกองทุน  สปสช. 1โครงการ/ป 

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

จํานวน

กจิกรรม 

กองทุน  สปสช.ไดรับ

การสนับสนุนตาม

อํานาจหนาที ่

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 
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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 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชน 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

169 

 

โครงการการจัดระบบการแพทย

ฉุกเฉนิ 

เพื่อจัดระบบการแพทยฉุกเฉนิ

บริการประชาชนไดอยางทั่วถงึ

และมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดป 

- - 650,000.- 650,000.- 650,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

ประชาชนเขาถงึ

ระบบการแพทย

ฉกุเฉนิไดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 3 ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 4 ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื 

1. ยทุธศาสตรที ่ 4  ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื 

     1.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

170 

โครงการธนาคารขยะและชุมชน

จัดการขยะแบบมสีวนรวม 

เพื่อลดภาวะโลกรอนและทํา

ใหขยะมรีาคามากขึ้น ตลอดป - - 100,000.- 

 

100,000.- 

 

100,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

ลดภาวะโลกรอน

และทําใหขยะมี

ราคามากขึ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

171 

โครงการกาํจัดขยะมลูฝอยในเขต

เทศบาล 

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาล 

ตลอดปที่

ดําเนนิการ 
- - 300,000.- 

 

300,000.- 

 

300,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

กําจัดขยะมูลฝอย

ในเขตตําบลโคก

สําราญอยางมี

ประสทิธภิาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1.ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

172 

 

คาวัสดุสํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 15,000.- 15,000.- 15,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

173 

คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมทรัพยสนิ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

174 

 

คาวัสดุคอมพวิเตอร 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 15,000.- 15,000.- 15,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

175 

คาจางเหมาบริการ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

176 

คาวัสดุยานพาหนะและ

ขนสง 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 
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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. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1. ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

177 

 

คาวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 250,000.- 250,000.- 250,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

178 

 

คาวัสดุวทิยาศาสตร 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 150,000.- 150,000.- 150,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

179 

 

คาวัสดุเคร่ืองแตงกาย 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

180 

 

คาจัดซื้อถังขยะ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
จํานวน 

ถังขยะ 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

181 

คาธรรมเนยีมในการกําจัด

ขยะ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การทํางานของหนวยงาน ตลอดป - - 500,000.- 500,000.- 500,000.- 
จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

    1.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

182 

โครงการสาํหรับ 

การดําเนนิงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริ 

ดานสาธารณสุขจํานวน 11 โครงการ 

1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค 

2. โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 

ตานภัยมะเร็งเตานม 

3. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

4. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนายการและ

สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 

5. การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 

6. การควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อสนับสนุนใหชุม

ชุน/หมูบาน แหงละ 

20,000.- บาท 

จํานวน 16 หมูบาน ใน

เขตเทศบาลตําบลโคก

สําราญ 

จํานวน 

16 หมูบาน 

หมูบานละ 3 

โครงการ 

- - 320,000.- 320,000.- 320,000.- โครงการ 

จํานวน 

16 หมูบาน หมูบานละ 

3 โครงการ 

งานสุขาภบิาล

อนามัย

สิ่งแวดลอม 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

 1.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

-ตอ- 

7. การควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

8. การพัฒนาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและ

ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 

9. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จ

พระเจา   ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกมุารี 

10. โครงการชวยลดการตดิเอดสจากแมสูลูก

สภากาชาดไทย พระเจา    วรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวล ีพระวรราชาทนิัดดามาต ุ

11. โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ

ตดิ To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน

เขตชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญงิอุบลรัต

นราชกัญญาสริิวัฒนาพรรณวด ี

(ทุกชุมชนของเทศบาลตําบลโคกสําราญ) 

 

     

 

 

 

งานสุขาภบิาล

อนามัย

สิ่งแวดลอม 
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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 3 ยทุธศาสตรการพฒันาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

1. ยทุธศาสตรที ่ 1  ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

    1.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

183 

โครงการสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด

โรค 

คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก

เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

(สํานักงานปศุสัตว อําเภอบานแฮด) 

เพื่อดําเนนิการฉดีวัคซนีปองกัน

และควบคุมโรคพษิสุนัขบา ตัวละ 

30 บาท ตามประชากรสุนัข/แมว 

ทั้งทีม่เีจาของและไมมเีจาของ 

จากการสํารวจของเทศบาล

ตําบลโคกสําราญ 

 

ฉดีวัคซนี 

จํานวน 1,667 

ตัว 
- - 53,000.- 55,000.- 55,000.- โครงการ 

 

สุนัขและแมวไดรับ

การฉดีวคัซนี 

จํานวน 1,667 ตัว 

งาน

สุขาภบิาล

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

184 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบยีนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบา ตามพระณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (สํานักงาน

ปศุสัตว อําเภอบานแฮด) 

เพื่อเปนคาจางเหมาบริการใน

การสํารวจและขึ้นทะเบยีน

จํานวน สุนัขและแมวในเขตของ

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 

สํารวจและขึ้น

ทะเบยีนสุนัข

และแมวในเขต

เทศบาลตําบล

โคกสําราญ

ครบทุกตัว 

- - 13,000.- 14,000.- 14,000.- โครงการ 

 

 

สํารวจและขึ้นทะเบยีน

สุนัขและแมวในเขต

เทศบาลตําบลโคก

สําราญครบทุกตัว 

งาน

สุขาภบิาล

อนามัย

สิ่งแวดลอม 

185 

โครงการปองกันละแกไขปญหายาเสพตดิ

จังหวัดขอนแกนโดยศูนยอํานวยการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพตดิจังหวัดขอนแกน (ศูนย

อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 

จังหวัดขอนแกน) 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ดําเนนิงานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ 

 

ตลอดป 

- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- โครงการ 

สามารถดําเนนิงาน

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ

เปนไปอยางเทาทัน

เหตุการณและมี

ประสทิธภิาพ 

งานรับ

เร่ืองราวรอง

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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 2 ยทุธศาสตรการพฒันาเมืองและชมุชน 

1.ยทุธศาสตรที ่1 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

1.1 แผนงานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

186 

โครงการสงเสริมและ

จัดตัง้กองทุน

สวัสดกิารชุมชน 

เพื่อสงเสริมใหชุมชนมกีองทุนใน

การประกอบอาชพี 

 

ประชาชนในเขต 

ทต.โคกสําราญ 
- - 

30,000.- 

 

30,000.- 

 

30,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

ผูพกิารหรือผูสงูอายุไดมี

ที่อยูอาศัยที่คงทนถาวร 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 

187 

 

โครงการจัดตั้งชมรม

ผูสูงอายุ 

เพื่อใหผูสูงอายุในเขตเทศบาลได

ทํากจิกรรมรวมกันเปนการ

สงเสริมความสุขดานจติใจ 

 

ผูสูงอายุในเขตทต.โคก

สําราญ 
- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

จํานวน

ผูสูงอายุที่เขา

รวม 

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล

ไดทํากจิกรรมรวมกัน

เปนการสงเสริมความสุข

ดานจติใจ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 

188 

โครงการสงเสริม

กจิกรรมเด็กและ

เยาวชน 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมทีี่ทํา

กจิกรรม รูจักใชเวลาวางใหเกดิ

ประโยชนและหางไกลยาเสพตดิ 

 

เด็กและเยาวชนในเขต 

ทต.โคกสําราญ - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

เด็กและเยาวชนมทีี่ทํา

กจิกรรม รูจักใชเวลาวาง

ใหเกดิประโยชนและ

หางไกลยาเสพตดิ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 

189 

 

โครงการแขงขันกฬีา

ตานยาเสพตดิ 

เพื่อใหเยาวชนในเขตเทศบาล

ตําบลโคกสําราญไดใชเวลาวาง

ในการแขงขันกฬีาและหางไกลยา

เสพตดิ 

ประชาชนในเขต 

ทต.โคกสําราญ - - 

 

180,000.- 

 

 

180,000.- 

 

 

180,000.- 

 

 

จํานวน

กจิกรรม 

เยาวชนมคีวามรัก 

สามัคค ีรูจักใชเวลาวาง

ในการเลนกฬีาหางไกล

ยาเสพตดิ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

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

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 1 ยทุธศาสตรการยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางการแขงขนั และเชือ่มโยงโอกาสจากประเทศอนภุมูภิาคลุมน้าํโขง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกนท่ี 7 ยุทธศาสตรการสรางเสรมิทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.ยทุธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 

1.1 แผนงานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

190 

โครงการสงเสริมอาชพีตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีงสําหรับประชาชน

คนพกิารหรือทุพลภาพ 

เพือ่สงเสริมใหราษฎรมอีาชพีอืน่

นอกเหนอืจากการทําการเกษตร

เพือ่ใหมรีายไดเพิม่มากขึ้น 

 

1 โครงการ/ป - - 

 

60,000.- 

 

60,000.- 

 

60,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

ราษฎรมรีายไดเสริม

นอกเหนอืจากการทํา

การเกษตร 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 

191 

 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดกจิกรรมผูสูงอายุ 

เพือ่สงเสริมใหผูสงูอายุมอีาชพี

อื่นนอกจากการทําการเกษตร

เพือ่ใหมรีายไดเพิม่มากขึ้น 

 

1 โครงการ/ป - - 

 

30,000.- 

 

30,000.- 

 

30,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

ผูสูงอายุมอีาชพีอื่น

นอกเหนอื จากการทํา

การเกษตรและมี

รายไดเพิม่มากขึ้น 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 

192 

โครงการสงเสริมอาชพีตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพื่อสงเสริมอาชพีอื่นนอกจาก

การทําการเกษตรเพื่อใหราษฎรมี

รายไดเพิม่มากขึ้น 

 

1 โครงการ/ป - - 

 

30,000.- 

 

30,000.- 

 

30,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

ราษฎรมอีาชพีเสริม

นอกเหนอืจากการทํา

การเกษตร 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 

193 

 

โครงการอบรมเกษตรอนิทรีย 

เพื่อใหเกษตรกรหันมาใชปุย

อนิทรียในการปลกูพชืผักและ

การทําการเกษตร 

 

1 โครงการ/ป - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

เกษตรกรสามารถลด

รายจายในการผลติ

ดานการเกษตรได 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 
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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 1 ยทุธศาสตรการยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางการแขงขนั และเชือ่มโยงโอกาสจากประเทศอนภุมูภิาคลุมน้าํโขง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกนท่ี 7 ยุทธศาสตรการสรางเสรมิทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.ยทุธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 

1.1 แผนงานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

194 

โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนกจิกรรมดานการ

พัฒนาสตรี 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกจิกรรมดาน

การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

 

1 โครงการ/ป - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

สงเสริมและสนับสนุน

กจิกรรมดานการพัฒนา

สตรีและครอบครัว 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 

195 

 

โครงการสงเสริมอาชพีระยะ

สั้น 

เพื่อสงเสริมใหราษฎรมอีาชพีอื่นนอกเห

นอจากการทําการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได 

 

1 โครงการ/ป - - 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

ราษฎรมอีาชพีอื่น

นอกเหนอืจากการทํา

การเกษตร 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 

196 

โครงการสงเสริมและพัฒนา

อาชพีของกลุมชุมชนแปรรูป

อาหารและผลติผลทางการ

เกษตร 

เพื่อสงเสริมใหราษฎรมอีาชพีอื่นนอกเห

นอจากการทําการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได 

 

1 โครงการ/ป 
- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

ราษฎรมอีาชพีอื่น

นอกเหนอืจากการทํา

การเกษตร 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 

197 

โครงการสนับสนุนผลติภัณฑ

ภูมปิญญาชาวบาน 

เพื่อเปนการสนับสนุนผลติภัณฑภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 

1 โครงการ/ป - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

สนับสนุนผลติภัณฑภูมิ

ปญญาทองถิ่นในชุมชน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 
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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 1 ยทุธศาสตรการยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางการแขงขนั และเชือ่มโยงโอกาสจากประเทศอนภุมูภิาคลุมน้าํโขง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกนท่ี 7 ยุทธศาสตรการสรางเสรมิทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีง 

1. ยทุธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 

1.1 แผนงานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

198 

โครงการจัดทําแผนชุมชนและการ

ฝกอบรมผูนําชุมชนและกรรมการ

ชุมชน 

 

เพื่อเก็บขอมูลในการจัดทําแผนชุมชน 1 โครงการ/ป - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

ไดรับทราบขอมูล

ปญหาของชุมชนเพื่อ

ใชจัดทําแผนชุมชน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 
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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. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1.ยทุธศาสตรที ่5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

199 

 

คาวัสดุสํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 15,000.- 15,000.- 15,000.- 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 

200 

คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมทรัพยสนิ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 

201 

 

คาวัสดุคอมพวิเตอร 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 60,000.- 60,000.- 60,000.- 

 

จํานวน

กจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(พัฒนาชุมชน) 
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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 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 8 ยทุธศาสตรการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1. ยทุธศาสตรที ่ 5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

202 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสนิ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

203 คาวัสดุไฟฟาและวทิยุ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

204 คาวสัดกุอสราง 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

205 คากระแสไฟฟาสถานสีูบน้ํา 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

ตลอดป - - 4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- 

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตําบลโคกสาํราญ อาํเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ท่ี 8 ยทุธศาสตรการบรหิารภาครฐัภายใตหลกัธรรมาภบิาล 

1.ยทุธศาสตรที ่ 5  ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารภาครฐั 

     1.1 แผนงานการพาณิชย 

ท่ี 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

206 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสนิ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

207 คาวัสดุไฟฟาและวทิยุ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

208 คาวสัดกุอสราง 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

209 คาสาธารณูปโภค 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

210 คาวัสดุอื่น ๆ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 

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

 

จํานวนกจิกรรม 

การปฏบิัตงิานมคีวาม

รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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