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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน 

 

สารบัญ 
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สวนท่ี 3  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา           15 

 





แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 1. ยุทธศาสตรที่  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 
โครงการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

เพื่อพัฒนาชุมชนในเขต

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

เทศบาลตําบลโคก

สําราญ มีแผนงานใน

การพัฒนา 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพเมือง 

1. ยุทธศาสตรที่  1  ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 คาเคร่ืองวัดอุณหภูมิรางกาย 

สําหรับใชวัดอุณหภูมิรางกายเด็ก

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูมา

ติดตอราชการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-2019) รวมทั้ง

เปนการคัดกรองสุขภาพเบื้องตนของ

เด็กนักเรียน 

ตลอดป 

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

เพื่อปองกันการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-2019) 

ในเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ผูมาติดตอ

ราชการในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กองการศึกษา 

3 

โครงการเล้ียงปลากินพืชในบอ

ดิน 

(โรงเรียนบานดงหนองเกี่ยว) 

เพื่อสงเสริมทักษะความรูและ

ประสบการณกลุมวิชาการงานพื้นฐาน

และอาชีพดานงานเกษตร 

 

นักเรียนโรงเรียน 

บานดงหนอง

เกี่ยว 
- - - 10,000.- 10,000.- จํานวนนักเรียน 

นักเรียนสามารถสรางองค

ความรูไดดวยตนเองใน

การเรียนรู 
กองการศึกษา 

4 

โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อ

อาหารกลางวัน 

(โรงเรียนบานโนนพันชาติ) 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการปลูกพืชผักและ

สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

นักเรียนโรงเรียน

บานโนนพันชาติ - - - 10,000.- 10,000.- จํานวนนักเรียน 

ผูเรียนสามารถวาง

แผนการทํางานและ

ดําเนินการจนสําเร็จ 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพเมือง 

 1. ยุทธศาสตรที่  1  ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม  

     1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 
โครงการเล้ียงไกพันธุเนื้อ 

(โรงเรียนบานหนองมะเขือ) 

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน

รับประทาน ครบทั้ง 5 หมู 

นักเรียนโรงเรียน

บานหนอง

มะเขือ 

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

นักเรียนมีอาหารกลางวัน

รับประทาน ครบทั้ง 5 

หมู 

กองการศึกษา 

6 

โครงการเล้ียงปลาดุกเพื่อ

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 

(โรงเรียนบานโคกสําราญ) 

เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณที่

หลากหลาย เกิดความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนโรงเรียน

บานโคกสําราญ 
- - - 10,000.- 10,000.- จํานวนนักเรียน 

นักเรียนไดรับ

ประสบการณที่

หลากหลาย เกิดความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

กองการศึกษา 

7 
โครงการเพาะเห็ดขอนขาว 

(โรงเรียนบานโคกสําราญ) 

เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณที่

หลากหลาย เกิดความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนโรงเรียน

บานโคกสําราญ 
- - - 20,000.- 20,000.- จํานวนนักเรียน 

นักเรียนไดรับ

ประสบการณที่

หลากหลาย เกิดความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

กองการศึกษา 

8 

โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อ

อาหารกลางวัน (โรงเรียนบาน

หนองหัวชาง) 

เพื่อใหนักเรียนมีความรูและสามารถ

ปฏิบัติการปลูกพืชไดอยางถูกตอง 

นักเรียนโรงเรียน

บานหนองหัว

ชาง 

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

นักเรียนมีความรูและ

สามารถปฏิบัติการปลูก

พืชไดอยางถูกตอง 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 1. ยุทธศาสตรที่  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

     1. แผนงานการศึกษา 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงการจัดซ้ือตูเย็น  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ

หนวยงาน 
ตลอดป - - - 30,000.- 30,000.- จํานวนกิจกรรม 

การปฏิบัติงานมีความ

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

(ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก)  

10 
คาวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 

สําหรับใชปองกันการติดเชื้อจากโรคตาง 

ๆ เพื่อเด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี  
ตลอดป - - - 10,000.- 10,000.- จํานวนกิจกรรม 

เพื่อปองกันการติดเชื้อ

จากโรคตาง ๆ และเด็ก

นักเรียนมีสุขภาพที่ดี 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพเมือง 

1. ยุทธศาสตรที่  1  ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 
โครงการแขงขันกีฬาตานยา

เสพติด 

เพื่อใหเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลโคก

สําราญไดใชเวลาวางในการแขงขันกีฬา

และหางไกลยาเสพติด 

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 

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

จํานวนกิจกรรม 

เยาวชนมีความรักสามัคคี 

รูจักใชเวลาวางในการเลน

กีฬาหางไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 7 ยุทธศาสตรการสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขันภายใตหลักปรัชญา 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12 

โครงการสงเสริมกจิกรรม

ผูสูงอายุ การอนุรักษ ฟนฟู สืบ

สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ปลูกจิตสํานึกให

เด็กและเยาวชน ประชาชนตระหนักและมี

สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู  

สืบสานภูมิปญญาและคุณคาทาง

วัฒนธรรม วิถีชุมชน และเพื่อใหเยาวชนใน

ทองถิ่นไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมของทองถิ่นอันจะสรางความ

ภูมิใจและสํานึกรักบานเกิด 

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 

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

ผูสูงอายุไดรับการ

สงเสริมและสนับสนุน

การอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

มีสวนรวมในการ

อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน

ภูมิปญญาและคุณคา

ทางวัฒนธรรม วิถี

ชุมชน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนา

ชุมชน) 

13 

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

การจัดกิจกรรมผูสูงอายุ 

โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล

ตําบลโคกสําราญ รุนที่ 2 

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

ทั้งเวทีแลกเปล่ียนพบปะพูดคุย การให

ความรู กิจกรรมสันทนาการ การฝกอาชีพ 

และสืบสานภูมิปญญาขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรม และเปนแหลงเรียนรู 

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 

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

ผูสูงอายุไดรับการ

สงเสริมการจัดกิจกรรม

ที่หลากหลาย พบปะ

พูดคุย กิจกรรมสันทนา

การ การฝกอาชีพ ฯลฯ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนา

ชุมชน) 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 7 ยุทธศาสตรการสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขันภายใตหลักปรัชญา 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

ชมรมผูสูงอายุตนแบบเพื่อการ

จัดต้ังชมรมผูสูงอายุ เทศบาล

ตําบลโคกสําราญ 

เพื่อใหเกิดชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบล

โคกสําราญ ผูสูงอายุมีโอกาสแลกเปล่ียน

ความคิดและทํากิจกรรมรวมกันเปนหมู

คณะ กอใหเกิดความสามัคคี สรางขวัญ

กําลังใจที่ดีในกลุมผูสูงอายุ ผูสูงอายุมี

โอกาสทัศนศึกษาดูงาน สัมผัสบรรยากาศ

ภายนอก เพื่อสุขภาพจิตที่ดี และสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางผูนําชุมชน 

ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 

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

- เกิดชมรมผูสูงอายุ

เทศบาลตําบลโคก

สําราญ 

- ผูสูงอายุมีโอกาสทัศน

ศึกษาดูงานเกิด

ความสัมพันธที่ดี

ระหวางผูนําชุมชน 

ผูบริหาร และสมาชิก

สภาเทศบาล 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนา

ชุมชน) 

15 

โครงการสงเคราะหชวยเหลือ

ประชาชนที่ประสบความ

เดือดรอนเนื่องจากมีฐานะ

ยากจน ผูยากไร ผูดอยโอกาส 

คนไรที่พึ่ง ผูถูกทอดทิ้ง 

เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนที่มีฐานะ

ยากจน ยากไร ดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง และ

ผูถูกทอดทิ้ง ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เขาถึง

สิทธิ และเขาถึงโอกาสที่รัฐจัดให 

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 

- - - 100,000.- 100,000.- จํานวนกิจกรรม 
ประชาชนไดรับความ

ชวยเหลืออยางทั่วถึง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนา

ชุมชน) 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 7 ยุทธศาสตรการสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขันภายใตหลักปรัชญา 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน

เพื่อสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน

ในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ผูนําชุมชนในเขต

เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 

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

เกิดความเขมแข็งและ

ความสามัคคีของผูนํา

ชุมชน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนา

ชุมชน) 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่  2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตรที่  1 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

     1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17 

โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อ

ควบคุมและปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

เพื่อใหมีอาสาสมัครควบคุมและปองกัน

โรคพิษสุนัขบา เพื่อเปนการเผยแพรและ

ใหความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา  

โดยใหประชาชนในตําบลโคกสําราญ ได

ตระหนักถึงความรายแรงของโรคพิษสุนัข

บา เพื่อปองกันการรับมือกับโรคไดอยาง

ถูกวิธี 

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 

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

ประชาชนไดรับความรู

และตระหนักถึงความ

รายแรงของโรคพิษสุนัข

บา 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 

18 

เงินอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

เพื่อใหคณะกรรมการหมูบาน/

คณะกรรมการชุมชนจัดทําโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข อยางนอย 3 

โครงการ โดยจัดทําโครงการขอรับเงิน

สนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

- โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดลอมเพื่อ

กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

เพื่อสนับสนุนให

ชุมชน/หมูบาน 

แหงละ 20,000.- 

บาท จํานวน 16 

หมูบาน 

- - - 320,000.- 320,000.- จํานวนกิจกรรม 

ชุมชน/หมูบานไดรับ

การสนับสนุนใหชุมชน/

หมูบาน แหงละ 

20,000.- บาท จํานวน 

16 หมูบาน 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่  3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1. ยุทธศาสตรที่  4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

     1.1 แผนสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 
โครงการรณรงคคดัแยกขยะ

ตนทาง  

เพื่อรณรงคประชาสัมพันธใหความรูในการ

คัดแยกขยะตนทาง สงเสริมการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะ

จากแหลงกําเนิด และการนําขยะมูลฝอย

กลับมาใชประโยชนไดอยางถูกตอง

เหมาะสม มีปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

ลดลง 

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 

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

ประชาชนไดรับความรู

ในการคัดแยกขยะตน

ทาง 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานสาธารณสุข) 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่  1 ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแชงชัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตรที่  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจาํเทศบาลตําบลโคก

สําราญ 

เพื่อจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําเทศบาลตําบลโคกสําราญ สงเสริม

ใหมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการสา

ธารณภัย เปนการสนับสนุนโครงการจิต

อาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับ

พื้นที่ใหมีความเขมแข็ง 

ประชาชนจิต

อาสาภัยพิบัติ 

กํานัน 

ผูใหญบาน ผูนํา

ชุมชน และ

เจาหนาที่ของ

เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 

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

ประชาชนไดรับความรู

ความเขาใจ ในการ

จัดการสาธารณภัย 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ) 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21 

โครงการกอสรางระบบประปา

ผิวดินขนาดใหญพิเศษ บาน

โคกสําราญ หมู 14  

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ใชนํ้าประปา 

ขนาด กวาง 60 เมตร 

ยาว 90 เมตร - - - 21,000,000.- 21,000,000.- 
ความยาวของทอ

ประปา 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการใช

นํ้าประปา 

กองชาง 

22 

โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงคเทศบาลตําบล

โคกสําราญ 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง 

ขนาด กวาง 20 เมตร 

ยาว 35 เมตร  - - - 7,000,000.- 7,000,000.- จํานวนกิจกรรม 

อํานวยความสะดวกและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานของบุคลากร 

กองชาง 

23 

โครงการวางทอระบายนํ้าเสีย

พรอมบอพัก จากหนาวัดศรี

จันทร – ส่ีแยกบานนายพุทธา 

สุดาเดช หมูที่ 16 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

ขนาดกวาง 0.70 

เมตร ยาว 440 เมตร  
- - - 667,000.- 667,000.- 

ความยาวของทอ

ระบายนํ้า 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวก 
กองชาง 

24 

โครงการกอสรางคลองสงนํ้า

เพื่อการเกษตรจากสี่แยกบาน

ดอนนาดี – หวยวังฝาย – วัง

หมากพั่ว 

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใน

การทําการเกษตรได

อยางเพียงพอและทั่วถึง 

ขนาด กวาง 0.40 

เมตร ยาว 1,110 

เมตร  
- - - 1,665,000.- 1,665,000.- 

ความยาวของคลอง

สงนํ้า 

ประชาชนในพื้นที่มีนํ้าใน

การทําการเกษตรไดอยาง

เพียงพอและทั่วถึง 
กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

25 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากสระนํ้าหนองมะเขือ 

ไปบานนางอุทิศ กลอนกลาง บาน

หนองมะเขือ หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง 

ขนาด กวาง 5.00 

เมตร ยาว 400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  
- - - 1,100,000.- 1,100,000.- ความยาวของถนน 

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง 
กองชาง 

26 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานนายจาตุรงค คําพิมพ 

ถึงสะพานขามคลองสงนํ้าโคก

สําราญ 1 ม.11 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง 

ขนาด กวาง 5.00 

เมตร ยาว 127.50 

เมตร หนา 0.10 

เมตร 

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

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง 
กองชาง 

27 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานนายทองดี วงษชมภู 

ถึงบานนางจินดา แอแป ม.11 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง 

ขนาด กวาง 5.00 

เมตร ยาว 107.00 

เมตร หนา 0.10 

เมตร 

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

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง 
กองชาง 

28 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบานโคกสําราญ หมู 14 จาก

ถนน รพ.สต. บานโคกสําราญ หลัง

วัดสวางสําราญ ถึงทางหลวงชนบท 

1039 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง 

ขนาด กวาง 5.00 

เมตร ยาว 127.50 

เมตร หนา 0.10 

เมตร  

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

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

29 

โครงการธนาคารนํ้าใตดินภายใน

เขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

เพื่อเปนการบําบัดนํ้า

เสียและการใช

ประโยชนจากนํ้า 

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลโคก

สําราญ 

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

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ความสะดวก กองชาง 

30 โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ 

เพื่อใชในการจัดเก็บ

เอกสารหลังการ

เบิกจาย  

ขนาด 8x12 เมตร 

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

การปฏิบัติงานมีความ

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
กองคลัง 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

 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 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงานสาธารณสุข 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

7 

1 

5 

2 

 

80,000.- 

80,000.- 

1,100,000.- 

370,000.- 

 

7 

1 

5 

2 

 

80,000.- 

80,000.- 

1,100,000.- 

370,000.- 

 

14 

2 

10 

4 

 

160,000.- 

160,000.- 

2,200,000.- 

740,000.- 

รวม - - - - - - 15 1,630,000.- 15 1,630,000.- 30 3,260,000.- 

 

 

- 

- 

ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนให

นาอยู 

แผนงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

1 

- 

 

 

100,000.- 

- 

 

 

1 

10 

 

 

100,000.- 

33,332,000.- 

 

 

1 

10 

 

 

100,000.- 

33,332,000.- 

 

 

2 

20 

 

 

200,000.- 

66,334,000.- 

รวม - - - - 1 100,000.- 11 33,432,000.- 11 33,432,000.- 22 66,864,000.- 

 

 

 

- 

ยทุธศาสตรที ่4 ยทุธศาสตรการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

แผนงานสาธารณะสุข 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

50,000.- 

 

 

 

1 

 

 

 

50,000.- 

 

 

 

2 

 

 

 

100,000.- 

รวม - - - - - - 1 50,000.- 1 50,000.- 2 100,000.- 

 

- 

- 

ยทุธศาสตรที ่5 ยทุธศาสตรการพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

แผนงานบริหารทั่วไป 

แผนงานการศึกษา 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

2 

 

50,000.- 

40,000.- 

 

1 

2 

 

50,000.- 

40,000.- 

 

2 

4 

 

100,000.- 

80,000.- 

รวม - - - - - - 3 90,000.- 3 90,000.- 6 180,000.- 

รวมท้ังสิ้น - - - - 1 100,000.- 30 35,202,000.- 30 35,202,000.- 60 70,404,000.- 
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