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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

งานแผนและงบประมาณ  ฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดขอนแก่น ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

     1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

โครงการซ่อมแซมและ

ขยายเขตส่งนํ้าประปา

บ้านโคกสําราญ หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภคเพียงพอ

ต่อความต้องการ 

ซ่อมแซมและขยายเขตส่งนํ้าประปา 

- - - 150,000.- - 
ร้อยละ 80 

ของครัวเรือน 

ประชาชนมีนํ้าเพียงพอ 

สําหรับอุปโภคบริโภค 
กองช่าง 

2 

โครงการซ่อมแซมสถานี

สูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า

บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีนํ้า

เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดท้องคลองกว้าง 0.40 ม. ยาว 

1,450 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 153.70 ลบ.ม. มีพื้นที่ดําเนินการ

ดาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,074 ตร.

ม. และแพเหล็กสูบนํ้า จํานวน 1 ชุด 

- - - - 1,500,000.- 
ร้อยละ 80 

ของครัวเรือน 

ประชาชนมีนํ้า 

เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

ต่อการประกอบอาชีพ 
กองช่าง 

3 

โครงการซ่อมแซมสถานี

สูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า

บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีนํ้า

เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดท้องคลองกว้าง 0.25 ม. ยาว 

4,373 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 330.16 ลบ.ม. มีพื้นที่ดําเนินการ

ดาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,603.23 

ตร.ม. 

- - - - 1,300,000.- 
ร้อยละ 80 

ของครัวเรือน 

ประชาชนมีนํ้า 

เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

ต่อการประกอบอาชีพ 
กองช่าง 

4 

โครงการซ่อมแซมสถานี

สูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า

บ้านโคกสําราญ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีนํ้า

เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดท้องคลองกว้าง 0.25 ม. ยาว 

1,000 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 75 ลบ.ม. งานวางท่อ AC ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. 516 ชุด 

มีพื้นที่ดําเนินการดาดคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 1,510 ตร.ม. 

- - - - 9,900,000.- 
ร้อยละ 80 

ของครัวเรือน 

ประชาชนมีนํ้า 

เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

ต่อการประกอบอาชีพ 
กองช่าง 

1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดขอนแก่น ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

     1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 

โครงการซ่อมแซมสถานี

สูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า

บ้านโคกสําราญ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีนํ้า

เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดท้องคลองกว้าง 0.25 ม. ยาว 

1,153 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 75 ลบ.ม. มีพื้นที่ดําเนินการ

ดาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,510 

ตร.ม. และแพเหล็กสูบนํ้า จํานวน 

1 ชุด 

- - - - 1,300,000.- 
ร้อยละ 80  

ของครัวเรือน 

ประชาชนมีนํ้า 

เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

ต่อการประกอบอาชีพ 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แบบ ผ.01) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 

                                                                                                                           งานแผนและงบประมาณ  ฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 

 เทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น  

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้

น่าอยู่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

150,000.- 

 

 

4 

 

 

14,000,000.- 

 

 

5 

 

 

14,150,000.- 

รวม - - - - - - 1 150,000.- 4 14,000,000.- 5 14,150,000.- 

รวมทั้งสิ้น - - - - - .- 1 150,000.- 4 14,000,000.- 5 14,150,000.- 
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