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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

********************** 
1.  ความเปน็มา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  กําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง  ต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปีและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานน้ันได้จัดทําขึ้น 
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้อนุมั ติจากสภาเทศบาล โดยความเห็นชอบของนายอําเภอ 
และประกาศใช้จากนายกเทศมนตรี เป็นแนวทางในการปฏิบัติดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ประจําปี
งบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมท้ังหมด ที่จะดําเนินการ
ในปีงบประมาณของเทศบาลตําบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานงานและบูรณาการ 
การทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนงานการดําเนินงาน 
จะทําให้การติดตามประสิทธิผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น 
 

2.  ลักษณะของแผนการดาํเนนิงาน 
  แผนการดําเนินงาน หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน  
 

3. จุดมุ่งหมายของการจัดทําแผนดําเนินงาน 
 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรม 
การพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณน้ันเพ่ือให้
แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณน้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากขึ้นลดความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและจําแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน 
 2. แผนการดําเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพ้ืนที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มา
จาก  
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองโดยไม่ใช่
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม
ข้อมูลโรงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะ
การดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
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ที่มีความคาบเก่ียวต่อเน่ืองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
 

4. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลโคกสําราญ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 
และ 3) พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2561  ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน 
 

 การจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผนการดําเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในปีงบประมาณน้ัน ให้องค์กรปกครอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการ
เพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ (โดยให้จัดทําเป็น
แผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่.....) 
 ร่างแผนการดําเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓ 
 

จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดาํเนินงานดังกล่าวข้างตน้สามารถเขยีนเปน็แผนภมิูไดด้ังนี ้
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาลตําบล 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาลตําบล 
 
 
ผู้บริหารเทศบาลตําบล 
 
 
 
ผู้บริหารเทศบาลตําบล 
 
 
5. ประโยชนข์องแผนการดาํเนนิงาน 
 5.1 ทําให้การดําเนินงานเก่ียวกับแผนงาน / โครงการ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของท้องถิ่นเป็นไป 
แบบบูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 5.2 ทําให้การบริหารจัดการงานท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

หน่วยงานอ่ืน

ทต.โคกสําราญ

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน
ต่อผู้บริหารเทศบาลตําบล 

ผู้บริหารเทศบาลตําบล
ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

 

ที ่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา 

จํานวน
โครงการ 

ทีด่าํเนินการ

คดิเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คดิเปน็ร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดําเนนิการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพคนและสงัคม      
   1. แผนงานการศึกษา 26 50.98 4,508,260.- 10.24 ทต.โคกสําราญ 
   2. แผนงานสาธารณสุข 5 9.80 812,000.- 1.84 ทต.โคกสําราญ 
   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.92 70,000. 0.16 ทต.โคกสําราญ 
   4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 9.80 580,000.- 1.32 ทต.โคกสําราญ 
   5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 3.92 250,000.- 0.57 ทต.โคกสําราญ 
   6. แผนงานงบกลาง 11 21.57 22,459,429.- 50.99 ทต.โคกสําราญ 

รวม 51 100.00 28,679,689.- 65.12  
      
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเมืองและสงัคม      
   1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 18.52 143,000.- 0.32 ทต.โคกสําราญ 
   2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22 81.48 6,530,700.- 14.83 ทต.โคกสําราญ 

รวม 27 100.00 6,673,700.- 15.15  
      

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

     

   1. แผนงานบริหารทั่วไป 1 25.00 30,000.- 0.07 ทต.โคกสําราญ 
   2. แผนงานสาธารณสุข 3 75.00 165,000.- 0.37 ทต.โคกสําราญ 

รวม 4 100.00 195,000.- 0.44  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ที ่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา 

จํานวน
โครงการ 

ทีด่าํเนินการ 

คดิเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คดิเปน็ร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาพฒันาการบริหารภาครัฐ      
   1.   แผนงานบริหารงานทั่วไป 29 31.18 1,990,150.- 4.52 ทต.โคกสําราญ 
   2.   แผนงานบริหารงานคลัง 10 10.75 865,000.- 1.96 ทต.โคกสําราญ 
   3.   แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 8.60 429,000.- 0.97 ทต.โคกสําราญ 
   4.   แผนงานการศึกษา 12 12.90 532,500.- 1.21 ทต.โคกสําราญ 
   5.   แผนงานสาธารณสุข 15 16.13 898,100.- 2.04 ทต.โคกสําราญ 
   6.   แผนงานเคหะและชุมชน 14 15.05 2,036,400.- 4.62 ทต.โคกสําราญ 
   7.   แผนงานการเกษตร 2 2.15 1,247,205.- 2.83 ทต.โคกสําราญ 
   8.   แผนงานการพาณิชย์ 3 3.23 500,000.- 1.14 ทต.โคกสําราญ 

รวม 93 100.00 8,498,355.- 19.29  
รวมทั้งสิน้ 175 100.00 44,046,744.- 100.00  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

๑ โครงการจัดงานวันเด็ก 1 0.57 100,000.- 0.23 กองการศึกษา 
๒ โครงการนิเทศบุคลากรทางการศกึษา 1 0.57 2,000.- 0.00 กองการศึกษา 
3 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก 1 0.57 2,000.- 0.00 กองการศึกษา 
4 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 1 0.57 100,000.- 0.23 กองการศึกษา 
5 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 1 0.57 150,000.- 0.34 กองการศึกษา 
6 โครงการการจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
7 โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์ 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
8 โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 1 0.57 795,730.- 1.81 กองการศึกษา 
9 โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 0.57 5,000.- 0.01 กองการศึกษา 

10 ค่าอาหารเสริม (นม) 1 0.57 1,245,530.- 2.83 กองการศึกษา 
11 อุดหนุนโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
12 อุดหนุนโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
13 อุดหนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
14 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
15 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
16 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
17 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
18 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสําราญ 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
19 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
20 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสําราญ 1 0.57 584,000.- 1.33 กองการศึกษา 
21 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 1 0.57 268,000.- 0.61 กองการศึกษา 
22 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนปอแดง 1 0.57 292,000.- 0.66 กองการศึกษา 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

23 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 1 0.57 108,000.- 0.25 กองการศึกษา 
24 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 1 0.57 216,000.- 0.49 กองการศึกษา 
25 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 0.57 48,000.- 0.11 กองการศึกษา 
26 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1 0.57 408,000.- 0.93 กองการศึกษา 
27 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1 0.57 212,000.- 0.48 กองการศึกษา 
28 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 0.57 112,000.- 0.25 กองการศึกษา 
29 โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1 0.57 400,000.- 0.91 งานสาธารณสุขฯ 

30 โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 1 0.57 12,000.- 0.03 งานสาธารณสุขฯ 

31 โครงการสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 1 0.57 50,000.- 0.11 งานสาธารณสุขฯ 

32 โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ 2564 1 0.57 30,000.- 0.07 งานสาธารณสุขฯ 
33 อุดหนุนโครงการสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 1 0.57 320,000.- 0.73 งานสาธารณสุขฯ 

34 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนเนื่องจากมีฐานะยากจน ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ผู้ถูกทอดทิ้ง  1 0.57 50,000.- 0.11 งานพัฒนาชุมชน 

35 อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 1 0.57 20,000.- 0.05 งานพัฒนาชุมชน 
36 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 0.57 50,000.- 0.11 งานพัฒนาชุมชน 
37 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลโคกสําราญ รุ่นที่ 2  1 0.57 100,000.- 0.23 งานพัฒนาชุมชน 
38 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1 0.57 300,000.- 0.68 งานพัฒนาชุมชน 
39 โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเพื่อการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลโคกสําราญ 1 0.57 100,000.- 0.23 งานพัฒนาชุมชน 

40 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด จังหวัดขอนแก่น 1 0.57 30,000.- 0.07 งานพัฒนาชุมชน 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

41 ค่าชําระหนี้เงินต้น 1 0.57 159,000.- 0.36 สํานักปลัดเทศบาล 
42 ค่าชําระดอกเบี้ย 1 0.57 9,680.- 0.02 สํานักปลัดเทศบาล 
43 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1 0.57 286,500.- 0.65 สํานักปลัดเทศบาล 
44 เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน 1 0.57 12,500.- 0.03 สํานักปลัดเทศบาล 
45 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 0.57 13,918,800.- 31.60 สํานักปลัดเทศบาล 
46 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1 0.57 6,921,600.- 15.71 สํานักปลัดเทศบาล 
47 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1 0.57 90,000.- 0.20 สํานักปลัดเทศบาล 
48 สํารองจ่าย 1 0.57 278,949.- 0.63 สํานักปลัดเทศบาล 
49 ค่าบํารุงสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 1 0.57 45,100.- 0.10 สํานักปลัดเทศบาล 
50 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 1 0.57 205,300.- 0.47 สํานักปลัดเทศบาล 
51 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 1 0.57 532,000.- 1.21 สํานักปลัดเทศบาล 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

1 โครงการจัดงาน วัน อปพร. (22 มีนาคมของทุกปี) 1 0.57 5,000.- 0.01 งานป้องกัน ฯ 
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 1 0.57 5,000.- 0.01 งานป้องกัน ฯ 
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1 0.57 5,000.- 0.01 งานป้องกัน ฯ 
4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 1 0.57 28,000.- 0.06 งานป้องกัน ฯ 
5 โครงการพัฒนาศกัยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษา 1 0.57 100,000.- 0.23 งานป้องกัน ฯ 
6 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตรจากสี่แยกบ้านดอนนาดี – ห้วยวังฝาย – วังหมากพั่ว 1 0.57 670,000.- 1.52 กองช่าง 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนพันชาติ ม. 10 – เขตเทศบาลบ้านแฮด 1 0.57 389,000.- 1.13 กองช่าง 
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากลานอ้อยพรเทวดา – หนองสระพัง บ้านดง ม.15 1 0.57 266,700.- 0.61 กองช่าง 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสระน้ําหนองมะเขือไปบ้านนางอุทิศ กลอนกลาง บ้านหนองมะเขือ ม. 2 1 0.57 400,000.- 0.91 กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสําราญ ม.14 จากสํานักงานชลประทาน ถึงศูนย์เรียนรู้โรงเรียน
บ้านโคกสําราญ 1 0.57 225,000.- 0.51 กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเล็บเงือก ม.4 ถึงสามแยกทางไปบ้านป่าม่วง โนนพันชาติ 1 0.57 400,000.- 0.91 กองช่าง 
12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทางพาดปอแดง ม. 12 – ลําห้วยอีสานเขียว 1 0.57 109,000.- 0.25 กองช่าง 
13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักจากบ้านนางปิ่นทอง เปลือยศรี ถึง บ้านนางทองหนัก บุญหลัง 1 0.57 133,000.- 0.30 กองช่าง 
14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักบ้านโคกสําราญ ม.1 จากบ้านนายจีน กิจเทาว์ ถึงบ้านนายนิกร พงษ์สิมา 1 0.57 400,000.- 0.91 กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักบ้านดอนปอแดง หมู่ 5 จากห้าแยกศาลากลางบ้าน ถึงศาลากลางบ้าน  
หมู่ที่ 16 1 0.57 280,000.- 0.64 กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักบ้านดอนปอแดง หมู่ 5 จากห้าแยกศาลากลางบ้านถึงสามแยกบ้าน 
นางนุภา เจือมา 1 0.57 400,000.- 0.91 กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 1 0.57 300,000.- 0.68 กองช่าง 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดง หมู่ที่ 6 จากหนองแวงยาวถึงหนองกุดกว้าง 1 0.57 400,000.- 0.91 กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้าํเพื่อการเกษตร หมู่ 13 จากคลองดินเป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมวางท่อระบายน้ํา จากสถานีสูบน้ําบ้านแจง้กระหนวน – นานายสมพร เถาว์เบา 1 0.57 335,000.- 1.31 กองช่าง 

20 โครงการวางท่อระบายน้ําเสียพร้อมบ่อพัก จากหน้าวัดศรีจันทร์ – สี่แยกบ้านนายพุทธา สุดาเดช หมู่ที่ 16 1 0.57 500,000.- 1.14 กองช่าง 
21 โครงการเสริมผิวถนน คสล. จากศาลากลางบ้าน – บ้านนายสมหวัง บ้านป่าแดง ม.7 1 0.57 233,000.- 0.53 กองช่าง 
22 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจาตุรงค์ คําพิมพ์ ถึงสะพานข้ามคลองส่งน้ําโคกสําราญ ม.11 1 0.57 255,000.- 0.58 กองช่าง 
23 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทองดี วงษ์ชมภู ถึงบ้านนางจนิดา แอแป ม.11 1 0.57 215,000.- 0.49 กองช่าง 

24 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสําราญ หมู่ 14 จากถนน รพ.สต.บ้านโคกสําราญ หลังวัดสว่าง
สําราญ ถึงทางหลวงชนบท 1039 1 0.57 175,000.- 0.40 กองช่าง 

25 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าม่วง หมู่ 9 เส้นกลางบ้าน 1 0.57 335,000.- 0.76 กองช่าง 
26 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 1 0.57 65,554.- 0.15 กองช่าง 
27 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 1 0.57 44,446.- 0.10 กองช่าง 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

1 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 0.57 30,000.- 0.07 สํานักปลัดเทศบาล 
2 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 1 0.57 50,000.- 0.11 งานสาธารณสุข ฯ 
3 โครงการธนาคารขยะและชุมชนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 1 0.57 80,000.- 0.18 งานสาธารณสุข ฯ 
4 โครงการรณรงคค์ัดแยกขยะต้นทาง 1 0.57 35,000.- 0.08 งานสาธารณสุข ฯ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

1 โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านสํานักงานเทศบาลตําบลโคกสําราญ 1 0.57 96,000.- 0.22 สํานักปลัดเทศบาล 
2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการ 1 0.57 30,000.- 0.07 สํานักปลัดเทศบาล 
3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1 0.57 40,000.- 0.09 สํานักปลัดเทศบาล 
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1 0.57 70,000.- 0.16 สํานักปลัดเทศบาล 
5 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 1 0.57 300,000.- 0.68 สํานักปลัดเทศบาล 
6 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 1 0.57 3,000.- 0.01 สํานักปลัดเทศบาล 
7 โครงการจัดงานวันเทศบาล 1 0.57 10,000.- 0.02 สํานักปลัดเทศบาล 
8 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี 1 0.57 10,000.- 0.02 สํานักปลัดเทศบาล 
9 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 0.57 15,000.- 0.03 สํานักปลัดเทศบาล 

10 โครงการจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 1 0.57 50,000.- 0.11 สํานักปลัดเทศบาล 
11 โครงการประชุมประจําเดือนระดับตําบล 1 0.57 30,000.- 0.07 สํานักปลัดเทศบาล 

12 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 1 0.57 300,000.- 0.68 สํานักปลัดเทศบาล 

13 โครงการรําบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูเ่มืองขอนแก่น 1 0.57 20,000.- 0.05 สํานักปลัดเทศบาล 
14 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) 1 0.57 40,000.- 0.09 สํานักปลัดเทศบาล 
15 โครงการจัดทําวารสารเพื่อเผยแผ่ผลงานของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 1 0.57 41,150.- 0.09 สํานักปลัดเทศบาล 
16 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1 0.57 50,000.- 0.11 สํานักปลัดเทศบาล 
17 ค่าวัสดุสํานักงาน 1 0.57 80,000.- 0.18 สํานักปลัดเทศบาล 
18 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 0.57 10,000.- 0.02 สํานักปลัดเทศบาล 
19 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 0.57 30,000.- 0.07 สํานักปลัดเทศบาล 
20 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 0.57 30,000.- 0.07 สํานักปลัดเทศบาล 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

21 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 0.57 80,000.- 0.18 สํานักปลัดเทศบาล 
22 ค่าวัสดุการเกษตร 1 0.57 10,000.- 0.02 สํานักปลัดเทศบาล 
23 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 0.57 5,000.- 0.01 สํานักปลัดเทศบาล 
24 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 0.57 80,000.- 0.18 สํานักปลัดเทศบาล 
25 ค่าวัสดุอื่น 1 0.57 10,000.- 0.02 สํานักปลัดเทศบาล 
26 ค่าไฟฟ้า 1 0.57 400,000.- 0.91 สํานักปลัดเทศบาล 
27 ค่าบริการโทรศัพท์ 1 0.57 20,000.- 0.05 สํานักปลัดเทศบาล 
28 ค่าบริการไปรษณีย์ 1 0.57 30,000.- 0.07 สํานักปลัดเทศบาล 
29 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1 0.57 100,000.- 0.23 สํานักปลัดเทศบาล 
30 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1 0.57 300,000.- 0.68 กองคลัง 
31 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1 0.57 50,000.- 0.11 กองคลัง 
32 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1 0.57 30,000.- 0.07 กองคลัง 
33 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1 0.57 300,000.- 0.68 กองคลัง 
34 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1 0.57 50,000.- 0.11 กองคลัง 
35 ค่าวัสดุสํานักงาน 1 0.57 50,000.- 0.11 กองคลัง 
36 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 0.57 50,000.- 0.11 กองคลัง 
37 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 0.57 22,000.- 0.05 กองคลัง 
38 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 0.57 7,000.- 0.02 กองคลัง 
39 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 1 0.57 6,000.- 0.01 กองคลัง 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยงานดําเนินการ 

40 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม 1 0.57 50,000.- 0.11 งานรักษาความสงบฯ 
41 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 0.57 20,000.- 0.05 งานรักษาความสงบฯ 
42 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 0.57 60,000.- 0.14 งานรักษาความสงบฯ 
43 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 0.57 17,000.- 0.04 งานรักษาความสงบฯ 
44 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสํารองไฟฟ้า 1 0.57 10,000.- 0.02 งานรักษาความสงบฯ 
45 โครงการจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง  1 0.57 192,000.- 0.44 งานป้องกัน ฯ 
46 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 1 0.57 50,000.- 0.11 งานป้องกันฯ 
47 ค่าวัสดุอื่น 1 0.57 30,000.- 0.07 งานป้องกันฯ 
48 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1 0.57 230,000.- 0.52 กองการศึกษา 
49 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1 0.57 50,000.- 0.11 กองการศึกษา 
50 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1 0.57 30,000.- 0.07 กองการศึกษา 
51 ค่าวัสดุสํานักงาน 1 0.57 45,000.- 0.10 กองการศึกษา 
52 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 0.57 30,000.- 0.07 กองการศึกษา 
53 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
54 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
55 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 0.57 50,000.- 0.11 กองการศึกษา 
56 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1 0.57 10,000.- 0.02 กองการศึกษา 
57 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 0.57 27,500.- 0.06 กองการศึกษา 
58 ค่าจัดซื้อตู้เย็น 1 0.57 18,000.- 0.04 กองการศึกษา 
59 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 0.57 22,000.- 0.05 กองการศึกษา 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยงานดําเนินการ 

60 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 0.57 10,000.- 0.02 งานสาธารณสุขฯ 
61 โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ 1 0.57 480,000.- 1.09 งานสาธารณสุขฯ 
62 โครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 1 0.57 96,000.- 0.22 งานสาธารณสุขฯ 
63 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1 0.57 10,000.- 0.02 งานสาธารณสุขฯ 
64 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1 0.57 70,000.- 0.16 งานสาธารณสุขฯ 
65 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 1 0.57 1,200.- 0.00 งานสาธารณสุขฯ 
66 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 0.57 9,000.- 0.02 งานสาธารณสุขฯ 
67 ค่าจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน 1 0.57 11,000.- 0.02 งานสาธารณสุขฯ 
68 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 1 0.57 3,500.- 0.01 งานสาธารณสุขฯ 
69 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 0.57 50,000.- 0.11 งานสาธารณสุขฯ 
70 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 0.57 80,000.- 0.18 งานสาธารณสุขฯ 
71 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 0.57 50,000.- 0.11 งานสาธารณสุขฯ 
72 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 1 0.57 20,000.- 0.05 งานสาธารณสุขฯ 
73 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 1 0.57 2,400.- 0.01 งานสาธารณสุขฯ 
74 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 1 0.57 5,000.- 0.01 งานสาธารณสุขฯ 
75 โครงการจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลประปาบ้านหนองเกี่ยว ม.3 1 0.57 96,000.- 0.22 กองช่าง 
76 โครงการจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลระบบประปาบ้านหนองมะเขือ 1 0.57 96,000.- 0.22 กองช่าง 
77 โครงการจ้างเหมาบริหารควบคุมดูแลสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าโนนพันชาติ บ้านป่าม่วง 1 0.57 96,000.- 0.22 กองช่าง 
78 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ 1 0.57 864,000.- 1.96 กองช่าง 
79 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการ 1 0.57 20,000.- 0.05 กองช่าง 
80 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1 0.57 30,000.- 0.07 กองช่าง 
81 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1 0.57 400,000.- 0.91 กองช่าง 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยงานดําเนินการ 

82 ค่าวัสดุสํานักงาน 1 0.57 50,000.- 0.11 กองช่าง 
83 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 0.57 80,000.- 0.18 กองช่าง 
84 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 0.57 20,000.- 0.05 กองช่าง 
85 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1 0.57 104,400.- 0.24 กองช่าง 
86 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 0.57 50,000.- 0.11 กองช่าง 
87 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 0.57 80,000.- 0.18 กองช่าง 
88 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 0.57 50,000.- 0.11 กองช่าง 
89 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1 0.57 200,000.- 0.45 กองช่าง (งานเกษตร) 
90 ค่าไฟฟ้า 1 0.57 1,047,205.- 2.38 กองช่าง (งานเกษตร) 
91 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1 0.57 100,000.- 0.23 กองช่าง (งานการพาณิชย์) 
92 ค่าวัสดุอื่น 1 0.57 100,000.- 0.23 กองช่าง (งานการพาณิชย์) 
93 ค่าไฟฟ้า 1 0.57 300,000.- 0.68 กองช่าง (งานการพาณิชย์) 

รวมทั้งหมด 175 100.00 44,046,744.- 100.00  
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ส่วนที่ 3 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 
เทศบาลตําบลโคกสําราญ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1. แผนงานบริหารทั่วไป  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 1 โครงการ 30,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
1. แผนงานบริหารทั่วไป  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน
สํานักงานเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 96,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 30,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 40,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 70,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

5 
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 300,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

6 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 1 โครงการ 3,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 โครงการจัดงานวันเทศบาล 1 โครงการ 10,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี ตลอดปีที่
ดําเนินการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

9 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีที่
ดําเนินการ 15,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

10 โครงการจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ของ
เทศบาลตําบลโคกสําราญ 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

 



19 

 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
1. แผนงานบริหารทั่วไป  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

11 โครงการประชุมประจําเดือนระดับตําบล ตลอดปีที่
ดําเนินการ 30,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

12 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

1 โครงการ 300,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

13 โครงการรําบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูเ่มือง
ขอนแก่น 1 โครงการ 20,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

14 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) 1 โครงการ 40,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

15 โครงการจัดทําวารสารเพื่อเผยแผ่ผลงาน
ของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 41,150.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

16 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

17 ค่าวัสดุสํานักงาน ตลอดปีที่
ดําเนินการ 80,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

18 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

19 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตลอดปีที่
ดําเนินการ 30,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

20 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดปีที่
ดําเนินการ 30,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            



20 

 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
1. แผนงานบริหารทั่วไป  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

21 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตลอดปีที่
ดําเนินการ 80,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล             

22 ค่าวัสดุการเกษตร ตลอดปีที่
ดําเนินการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล             

23 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 5,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล             

24 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 80,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล             

25 ค่าวัสดุอื่น ตลอดปีที่
ดําเนินการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล             

26 ค่าไฟฟ้า ตลอดปีที่
ดําเนินการ 400,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล             

27 ค่าบริการโทรศัพท์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 20,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล             

28 ค่าบริการไปรษณีย์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 30,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล             

29 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตลอดปีที่
ดําเนินการ 100,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล             
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 
เทศบาลตําบลโคกสําราญ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
1. แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ผลผลิต งบประมาณ 
(บาท) 

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

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 300,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองคลัง             

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองคลัง             

3 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1 โครงการ 30,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองคลัง             

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 1 โครงการ 300,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองคลัง             

5 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองคลัง             

6 ค่าวัสดุสํานักงาน ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองคลัง             

7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองคลัง             

8 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 22,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองคลัง             

9 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 7,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองคลัง             

10 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ตลอดปีที่
ดําเนินการ 6,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองคลัง             
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการจัดงาน วัน อปพร. 
(22 มีนาคมของทุกปี) 1 โครงการ 5,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ งานป้องกันฯ             

2 
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

1 โครงการ 5,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานป้องกันฯ 
            

3 
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

1 โครงการ 5,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานป้องกันฯ 
            

4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 1 โครงการ 28,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งานป้องกันฯ             

5 
โครงการพัฒนาศกัยภาพ
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
และทัศนศึกษา 

1 โครงการ 100,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานป้องกันฯ 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งานรักษา
ความสงบฯ 

            

2 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดปีที่
ดําเนินการ 

20,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานรักษา
ความสงบฯ 

            

3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตลอดปีที่
ดําเนินการ 60,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งานรักษา
ความสงบฯ 

            

4 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 17,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งานรักษา
ความสงบฯ 

            

5 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องสํารองไฟฟ้า 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งานรักษา
ความสงบฯ 

            

6 โครงการจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง  ตลอดปีที่
ดําเนินการ 192,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ งานป้องกัน ฯ             

7 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งานป้องกันฯ             

8 ค่าวัสดุอื่น ตลอดปีที่
ดําเนินการ 30,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ งานป้องกันฯ             

 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
3. แผนงานการศึกษา  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการจัดงานวันเด็ก 1 โครงการ 100,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

กองการศึกษา             

2 โครงการนิเทศบุคลากรทาง
การศึกษา 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 2,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

3 
โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อขอรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 2,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา

            

4 โครงการการจัดกิจกรรมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โครงการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

5 โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็ก
สัมพันธ์ 1 โครงการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

6 
โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 795,730.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา

            

7 โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 1 โครงการ 5,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

8 ค่าอาหารเสริม (นม) ตลอดปีที่
ดําเนินการ 1,245,530.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

9 
อุดหนุนโครงการปลูกผักสวน
ครัวเพื่ออาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 

1 โครงการ 10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 
เทศบาลตําบลโคกสําราญ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
3. แผนงานการศึกษา  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

10 อุดหนุนโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อ
อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 1 โครงการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

11 อุดหนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ โรงเรียน
บ้านหนองมะเขือ 1 โครงการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

12 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 
โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 1 โครงการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

13 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้าน
ดอนปอแดง 1 โครงการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

14 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้าน
ป่าแดงแจ้งกระหนวน 1 โครงการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

15 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้าน
ป่าม่วง 1 โครงการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

16 
อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก
สําราญ 

1 โครงการ 10,000.- 
เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา 

            

17 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1 โครงการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

18 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านโคกสําราญ 1 โครงการ 584,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

19 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านดงหนองเกี่ยว 1 โครงการ 268,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

20 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านดอนปอแดง 1 โครงการ 292,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             



26 

 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
3. แผนงานการศึกษา  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

21 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านโนนพันชาติ 1 โครงการ 108,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

22 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านป่าแดงแจง้กระหนวน 1 โครงการ 216,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

23 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านป่าม่วง 1 โครงการ 48,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

24 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านเล็บเงือก 1 โครงการ 408,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

25 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองมะเขือ 1 โครงการ 212,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             

26 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองหัวช้าง 1 โครงการ 112,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
กองการศึกษา             
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 
เทศบาลตําบลโคกสําราญ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
3. แผนงานการศึกษา  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 230,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตลอดปีที่
ดําเนินการ 30,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

4 ค่าวัสดุสํานักงาน ตลอดปีที่
ดําเนินการ 45,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตลอดปีที่
ดําเนินการ 30,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตลอดปีที่
ดําเนินการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

7 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

9 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตลอดปีที่
ดําเนินการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

10 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตลอดปีที่
ดําเนินการ 27,500.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

11 ค่าจัดซื้อตู้เย็น ตลอดปีที่
ดําเนินการ 18,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             

12 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 22,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองการศึกษา             



28 

 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการจัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 400,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

2 

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 12,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 

            

3 

โครงการสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 

            

4 
โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อ
ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ประจําปีงบประมาณ 2564 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 30,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 

            

5 
อุดหนุนโครงการสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 320,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. แผนงานสาธารณสุข  

ลาํดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

2 โครงการธนาคารขยะและชุมชน
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 80,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

3 โครงการรณรงคค์ัดแยกขยะต้นทาง ตลอดปีที่
ดําเนินการ 35,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
4. แผนงานสาธารณสุข  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 ค่าจ้างเหมาบริการ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

2 โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 480,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

3 โครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ตลอดปีที่
ดําเนินการ 96,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 10,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

5 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตลอดปีที่
ดําเนินการ 70,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

6 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ตลอดปีที่
ดําเนินการ 1,200.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

7 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตลอดปีที่
ดําเนินการ 9,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

8 ค่าจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน ตลอดปีที่
ดําเนินการ 11,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

9 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ตลอดปีที่
ดําเนินการ 3,500.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตลอดปีที่
ดําเนินการ 80,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
4. แผนงานสาธารณสุข  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

12 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

13 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตลอดปีที่
ดําเนินการ 20,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

14 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ตลอดปีที่
ดําเนินการ 2,400.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
            

15 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ตลอดปีที่
ดําเนินการ 5,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งาน

สาธารณสุขฯ 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบความ
เดือดร้อนเนื่องจากมีฐานะ
ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ถูกทอดทิ้ง  

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

            

2 
อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

1 โครงการ 20,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
6. แผนงานเคหะและชุมชน  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการจ้างเหมาบริการควบคุมดูแล
ประปาบ้านหนองเกี่ยว ม.3 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 96,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

2 โครงการจ้างเหมาบริการควบคุมดูแล
ระบบประปาบ้านหนองมะเขือ 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 96,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

3 
โครงการจ้างเหมาบริหารควบคุมดูแล
สถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าโนนพัน
ชาติ บ้านป่าม่วง 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 96,000. เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง 
            

4 
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาดภายในเขตเทศบาลตําบลโคก
สําราญ 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 864,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง 
            

5 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 20,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 30,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

7 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตลอดปีที่
ดําเนินการ 400,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

8 ค่าวัสดุสํานักงาน ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

9 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 80,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตลอดปีที่
ดําเนินการ 20,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
6. แผนงานเคหะและชุมชน  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

11 ค่าวัสดุก่อสร้าง ตลอดปีที่
ดําเนินการ 104,400.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

12 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

13 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตลอดปีที่
ดําเนินการ 80,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 50,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 โครงการ 50,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชน ฯ 

            

2 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลโคกสําราญ รุ่นที่ 2  

1 โครงการ 100,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชน ฯ 

            

3 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

1 โครงการ 300,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชน ฯ 

            

4 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรม
ผู้สูงอายุต้นแบบเพื่อการจัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลโคกสําราญ  

1 โครงการ 100,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชน ฯ 

            

5 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดขอนแก่น 

1 โครงการ 30,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ 

งานพัฒนา
ชุมชน ฯ 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 1 โครงการ 100,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา             

2 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 1 โครงการ 150,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรจากสี่แยกบ้านดอนนาดี – 
ห้วยวังฝาย – วังหมากพั่ว 

1 โครงการ 670,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

2 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
โนนพันชาติ ม. 10 – เขตเทศบาล
บ้านแฮด 

1 โครงการ 389,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

3 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากลาน
อ้อยพรเทวดา – หนองสระพัง บ้าน
ดง ม.15 

1 โครงการ 266,700.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

4 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสระน้ําหนองมะเขือไปบ้าน
นางอุทิศ กลอนกลาง บ้านหนอง
มะเขือ ม. 2 

1 โครงการ 400,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคกสําราญ ม.14 จาก
สํานักงานชลประทาน ถึงศูนย์เรียนรู้
โรงเรียนบ้านโคกสําราญ 

1 โครงการ 225,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

6 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเล็บเงือก ม.4 ถึงสามแยก
ทางไปบ้านป่าม่วง โนนพันชาติ 

1 โครงการ 400,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทางพาด
ปอแดง ม. 12 – ลําห้วยอีสานเขียว 1 โครงการ 109,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

8 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พักจากบ้านนางปิ่นทอง เปลือยศรี ถึง 
บ้านนางทองหนัก บุญหลัง 

1 โครงการ 133,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

9 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พักบ้านโคกสําราญ ม.1 จากบ้านนาย
จีน กิจเทาว์ ถึงบ้านนายนิกร พงษ์สิมา 

1 โครงการ 400,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

10 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พักบ้านดอนปอแดง หมู่ 5 จากห้าแยก
ศาลากลางบ้าน ถึงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 
16 

1 โครงการ 280,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

11 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พักบ้านดอนปอแดง หมู่ 5 จากห้าแยก
ศาลากลางบ้านถึงสามแยกบ้านนางนุภา 
เจือมา 

1 โครงการ 400,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

12 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 1 โครงการ 300,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง             

13 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดง หมู่ที่ 6 จากหนองแวงยาว
ถึงหนองกุดกว้าง 

1 โครงการ 400,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

14 

โครงการปรับปรุงคลองส่งน้าํเพื่อ
การเกษตร หมู่ 13 จากคลองดินเป็น
คลองคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา จากสถานีสูบน้ําบ้านแจ้ง
กระหนวน – นานายสมพร เถาว์เบา 

1 โครงการ 335,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

15 
โครงการวางท่อระบายน้ําเสียพร้อมบ่อ
พัก จากหน้าวัดศรีจันทร์ – สี่แยกบ้าน
นายพุทธา สุดาเดช หมู่ที่ 16 

1 โครงการ 500,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

16 
โครงการเสริมผิวถนน คสล. จากศาลา
กลางบ้าน – บ้านนายสมหวัง บ้านป่า
แดง ม.7 

1 โครงการ 233,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

17 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายจาตุรงค์ คําพิมพ์ ถึง
สะพานข้ามคลองส่งน้ําโคกสาํราญ ม.
11 

1 โครงการ 255,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

18 
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายทองดี วงษ์ชมภู ถึง
บ้านนางจินดา แอแป ม.11 

1 โครงการ 215,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 

            

19 

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคกสําราญ หมู่ 14 จากถนน 
รพ.สต.บ้านโคกสําราญ หลังวัดสว่าง
สําราญ ถึงทางหลวงชนบท 1039 

1 โครงการ 175,000.- เทศบาลตําบล
โคกสําราญ กองช่าง 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

20 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านป่าม่วง หมู่ 9 เส้นกลางบ้าน 1 โครงการ 335,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

21 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  
(ค่า K) 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 65,554.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

22 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 44,446.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
10. แผนงานการเกษตร  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตลอดปีที่
ดําเนินการ 200,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

2 ค่าไฟฟ้า ตลอดปีที่
ดําเนินการ 1,047,205.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
11. แผนงานการพาณิชย์  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตลอดปีที่
ดําเนินการ 100,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

2 ค่าวัสดุอื่น ตลอดปีที่
ดําเนินการ 100,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             

3 ค่าไฟฟ้า ตลอดปีที่
ดําเนินการ 300,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ กองช่าง             
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2564 
เทศบาลตําบลโคกสําราญ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลโคกสําราญที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
12. แผนงานงบกลาง  

ลําดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
พื้นที่ หน่วยงาน

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 ค่าชําระหนี้เงินต้น ตลอดปีที่
ดําเนินการ 159,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

2 ค่าชําระดอกเบี้ย ตลอดปีที่
ดําเนินการ 9,680.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตลอดปีที่
ดําเนินการ 286,500.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

4 เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน ตลอดปีที่
ดําเนินการ 12,500.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 13,918,800.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

6 เบี้ยยังชีพคนพิการ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 6,921,600.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตลอดปีที่
ดําเนินการ 90,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

8 สํารองจ่าย ตลอดปีที่
ดําเนินการ 278,949.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

9 ค่าบํารุงสันนบิาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 45,100.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

10 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 205,300.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
            

11 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

ตลอดปีที่
ดําเนินการ 532,000.- เทศบาลตําบล

โคกสําราญ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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