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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการน้ าดื่ม
สะอาดภายใน
หมู่บ้าน ม.7 และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. 
บ้านคูขาด ม.2 

เพื่อจัดหาเครื่องกรอง
น้ าขนาดใหญ่ไว้
บริการประชาชน 

จัดหาเครื่องกรองน้ า  
จ านวน 3 เคร่ือง 

- 300,000 
(อบต.) 

- -- 
 

- ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดไว้ในการ

บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ในการบริโภคที่
สะอาด 

อบต. 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบน้ าประปา
หมู่บ้าน ทุกหมู่บา้น
ในต าบล โคกสงา่ 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดได้
มาตรฐานใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั อย่าง
ทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาแบบ
ผิวดิน ให้ได้มาตรฐาน สะอาด 
และปราศจากกลิ่น ปลอดภัย
ส าหรับผู้อุปโภคและบรโิภค 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.)-- 

100,000 
(อบต.) 

ปรับปรุงระบบ
น้ าประ ปาแบบ
ผิวดิน 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดได้
มาตรฐานใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างทั่วถึง 

อบต. 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูาส่อง
สว่างภายหมู่บ้านใน
ต าบล โคกสงา่ 

เพื่อให้มีการ
ซ่อมแซมไฟฟูาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั อย่าง
ทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซ่มไฟฟาูส่อง
สว่างภายในต าบล 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.)- 

100,000 
(อบต.) 

ไฟฟูาส่องสว่าง
ได้รับการช่อม
แซม 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว ภายหมู่บ้านใน
ต าบล โคกสงา่ 

เพื่อให้มีการ
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวใช้ในการสื่อสาร
ประจ าวนั อย่าง
ทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซ่มหอกระจาย
ข่าว ภายในต าบล 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

หอกระจาย
ข่าว ได้รับการ
ช่อมแซม 

ให้มีการซ่อมแซม
หอกระจายข่าวใช้
ในการสื่อสาร
ประจ าวัน อย่าง
ทั่วถึง 

อบต. 

5 โครงการก่อสร้าง
หลังคารูปโดม ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสงา่ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสงา่ ได้
ท ากิจกรรมกลางแจ้ง  

ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 
14 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.โคกสง่าก าหนด 

130,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

จ านวน
หลังคารูป

โดม 

ให้เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกสง่า ได้ท า
กิจกรรมกลางแจ้ง  

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
รั้วของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคก
สง่า 

-เพื่อก่อสร้างรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
สง่าให้สงา่งามยิง่ขึ้น 
 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกสง่าให้
สง่าให้เป็นระเบียบ 
สวยงามและเพื่อปูองกัน
ไม่ให้เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ได้รับอันตรายจาก
รถที่สัญจรไป – มา  

โดยท าการก่อสร้างรั้วของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกสง่าใหส้ง่า ขนาด กวา้ง 
25 เมตร ยาว 40 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.โคกสง่าก าหนด 

150,000 
(อบต.) 

- 
 

150,000 
(อบต.) 

 

150,000 
(อบต.) 

 

150,000 
(อบต.)- 

มีรั้ว เป็น
สัดส่วน
เพิ่มข้ึน 

สวยงามยิง่ขึ้น
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกสง่าให้
สง่าให้เป็น
ระเบียบ สวยงาม 

กอลช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
รั้ว คสล.
ด้านหลัง ของ 
อบต.โคกสง่า  

-เพื่อก่อสร้างรั้ว คสล.ของ อบต.
โคกสง่าให้สงา่งามยิง่ขึ้น 
 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณ
รั้ว อบต.โคกสง่า ให้สง่าให้เป็น
ระเบียบ สวยงาม 

โดยท าการก่อสร้างรั้ว คสล.
ด้านหลัง ของ อบต.โคกสง่าให้
สง่า ขนาด ความยาวรั้ว 45 
เมตร สูง 1.53 เมตร พร้อม
ประตเูหล็กกว้าง 6 เมตร สูง 
1.53 เมตรรายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.โคกสง่าก าหนด 

- 100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

- 
 

100,000 
(อบต.) 

- 
 

มีรั้ว 
เป็น

สัดส่วน
เพ่ิมข้ึน 

สวยงามยิ่งขึ้น
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรั้ว  อบต.
โคกสง่าให้สง่าให้
เป็นระเบียบ 
สวยงาม 

กองช่าง 

8 โครงการ ติดต้ัง
ระบบไฟแสง
สว่างโซล่าเซลล์ 
ภายในเขตต าบล
โคกสง่า 

- ลดความเสี่ยง และปูองกันการ
เกิดเหตุอันตรายแกป่ระชาชน 
- เสริมสร้างความปลอดภัยแก่
ประชาชน 
- สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน 
- สร้างโอกาสในการพัฒนาให้แก่
ต าบลโคกสง่า 
- ติดตั้งไฟส่องสวา่งบริเวณจุดเสี่ยง
เพื่อลดอุบัตเิหต ุและเหตุที่
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

โดยท าการ ติดตั้งระบบไฟ
แสงสว่างโซล่าเซลล์ จ านวน 
20 จุด ภายในเขตต าบล
โคกสง่า  

- 
 

700,000
(อบต.) 

700,000
(อบต.) 

700,000
(อบต.) 

700,000
(อบต.) 

มีระบบ
ไฟแสง
สว่างโซ
ล่าเซลล์
ที่เป็น

มาตรฐา
น

เพ่ิมข้ึน 

ลดความเสีย่ง และ
ปูองกันการเกิดเหตุ
อันตรายแก่
ประชาชนเสริมสร้าง
ความปลอดภัยแก่
ประชาชน และสร้าง
ความมั่นใจแก่
ประชาชนสร้าง
โอกาสในการพัฒนา
ให้แก่ต าบลโคกสง่า 
 

อบต. 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 
ต าบลโคกสง่า 

- เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอาย ุ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่
ในการจัดกิจกรรมและ
บริการ 
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนาด้านสุขภาพกาย 
จิตใจ และสังคม 
-  เพื่อเป็นศนูยส์่งเสริมอาชพี 
และการถ่ายทอดภูมิป๎ญญา
ของผู้สงูอาย ุในชุมชน 
- เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและ
สนับสนนุอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอาย ุ
-  เป็นศูนย์ข้อมูลผูสู้งอายุใน
พื้นที ่

โดยท าการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ขนาด กว้าง 11.50 
เมตร ยาว 16 เมตร  

888,600 
(อบต.) 

- 
 

888,600 
(อบต.) 

888,600 
(อบต.) 

888,600 
(อบต.) 

มีศูนย์
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต และ
ส่งเสริม
อาชีพ

ผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ และให้
ผู้สูงอายุได้มี
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรมและ
บริการ ได้รับการ
พัฒนาด้าน
สุขภาพกาย จิตใจ  

ส านักปลดั 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
อาคาร ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก
สง่า 

เพื่อให้เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความปลอดภัยในอาคาร
สถานที่ ของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสงา่ 

ก่อสร้างอาคารขนาด
กลาง รองรับนักเรียน 
51 – 80 คน เป็น
ระบบฐานแผ่ ของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกสง่า ขนาดกว้าง 
13.4 เมตร ยาว 
19.4 เมตร 

- 2,470,000 
(อบต.) 

2,470,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- 
- 
-- 
 
 
- 

ศูนย์
พัฒนา

เด็กเล็กได้
มีอาคาร
เรียนที่มี
ความ

ปลอดภัย 
และได้

มาตรฐาน 

ให้เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีความ
ปลอดภัยใน
อาคารสถานที่ 
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกสง่า 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
รั้วของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคก
สง่า 

-เพื่อก่อสร้างรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
สง่าให้สงา่งามยิง่ขึ้น 
 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกสง่าให้
เป็นระเบียบ สวยงาม 

โดยท าการก่อสร้างรั้ว
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกสง่า ขนาด 
กว้าง 23.50 เมตร ยาว 
37.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.โคกสง่าก าหนด 

- 130,000 
(อบต.) 

130,000 
(อบต.) 

 

130,000 
(อบต.) 

 

130,000 
(อบต.) 

 

มีรั้ว เป็น
สัดส่วน
เพิ่มข้ึน 

สวยงามยิ่งขึ้น
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณร้ัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกสง่า
เป็นระเบียบ สวยงาม 

กองช่าง 

รวม 1,388,600 3,620,000 4,658,600 2,088,600 2,188,600    

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์วัน
สตรีสากล  วนัที่ 8 
มีนาคม  

-เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้หญิงได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันในวันสตรี
สากล 
- เพื่อส่งเสริมการมี
บทบาทมากข้ึนเทา่
เทียมกับผู้ชาย 
-เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมสามารถ
เป็นผู้น า 

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วัน
สตรีสากลร่วมกับทางอ าเภอ
พลกิจกรรมร่วมกัน 
จ านวน 1 คร้ัง 

5,000 
(อบต.) 

 5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000
(อบต.) 

จัดกิจกรรม
รณรงค์ 

ได้รับการ
ส่งเสริมการมี
บทบาทมากข้ึน
เท่าเทียมกับ
ผู้ชายและเปน็
ที่ยอมรับของ
สังคม 

ส านักปลัด 

2 โครงการแก้ไขป๎ญหา
ความยากจนของ
ครัวเรือน 

เพื่อช่วยเหลือ
ครัวเรือนที่ยากจน 

ส่งเสริมสนบัสนุนการประกอบ
อาชีพครัวเรือนที่ยากจน 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ฝึกอบรมให้
ความรู้
ส่งเสริม

ครัวเรือนที่
ยากจน 

ผู้ยากจนยากไร้
ได้รับการ
ช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นในการ
ด าเนินชีวิต 

ส านักปลัด 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปูองกัน และ
บรรเทา สาธารณภัย 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่
ได้รับความเดือดร้อน 
จากกรณสีาธารณภัย 
(ภัยธรรมชาติ เช่น 
วาตภัย, ภยัแล้ง, 
อุทกภัยและภัยหนาว 
เป็นต้น) 

ตั้งงบประมาณส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบภัย
ธรรมชาติใหเ้พียงพอตลอด
ปี 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

มีงบประมาณใน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

ราษฎรไดร้ับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 
ในกรณีได้รับความ
เดือดร้อน 

ส านักปลดั 

4 โครงการเติมน้ ายา
ถังดับเพลิงประจ า
หมู่บ้าน 

-  เพื่อเป็นการ
ปูองกันระงับเหตุไฟ
ไหม้ฉุกเฉินใน
เบื้องต้น 

เติมน้ ายาถังดบัเพลิง 
จ านวน 20 ถังและเติม
น้ ายา CO2จ านวน 5 
ถัง 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

มีอุปกรณ์ใน
การปูองกันภัย 

มีอุปกรณ์ในการ
ปูองกันระงับเหตุ
ไฟไหม้ฉุกเฉินใน
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการฝึกซ้อม
แผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ในการควบคุมฝูงชน 
ของ (อปพร.)  

- เพื่อให้หน่วยงานที่
ปฏิบัติมีความพร้อม มี
ความคล่องตัวและ
เข้าใจข้ันตอนในการ
ควบคุมฝูงชน 

จัดโครงการฝึกอบรม อป
พร.ในการควบคุมฝูงชน  
รุ่นละ 50 นาย /รุ่น /ปี  

- 
 

- 
 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

อปพร.มี
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติ
หน้าที่มากขึ้น 

ให้หน่วยงานที่
ปฏิบัติมีความ
พร้อม มีความ
คล่องตัวและเข้าใจ
ขั้นตอนในการ
ควบคุมฝูงชน 

ส านักปลัด 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการฝึกซ้อม
แผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อาสาสมัครกู้ชีพและ
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

- เพ่ือให้หน่วยงานที่
ปฏิบัติมีความพร้อม 
มีความคล่องตัวและ
เข้าใจขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 
- เพ่ือให้การบริหาร
จัดการสาธารณภัยที่มี
ความจ าเป็นในพ้ืนที่ 
ด าเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
-  เพ่ือลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

จัดโครงการฝึกอบรม
ทบทวนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนประชาชนทั่วไป/
สถานที่ราชการในเขต 
อบต.โคกสง่า  

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

อาสาสมัครมี
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติ
หน้าที่มากขึ้น 

 มีการปูองกัน
และระงับ
อัคคีภัย 
ประชาชนมี
ความมั่นใจใน
ระบบการ
ปูองกันภัยพิบัติ
ฯ ของ อบต.ให้
เกิดการพัฒนา
ระบบเครื่องใช้ที่
ทันสมัย 

ส านักปลัด 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการตั้งจุดตรวจ 
จุดบริการประชาชน 
(ห้วงเทศกาลปีใหม่  
และ  สงกรานต์หรือ
ตามท่ีได้รับการร้อง
ขอ) 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดตั้งจุดตรวจ และจุด
บริการประชาชน ใน
ต าบลในห้วงเทศกาล
ต่างๆเช่น 
- เทศกาลสงกรานต์ 
- เทศกาลปีใหม่ 

90,000 
(อบต.) 

90,000 
(อบต.) 

90,000 
(อบต.) 

90,000 
(อบต.) 

90,000 
(อบต.) 

ป๎ญหา
อุบัติเหตุ
ลดลง 

บริการ
ประชาชนใน
การสัญจรไป
มา ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

8 รณรงค์ต่อต้าน เฝูา
ระวัง บ าบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด 
( 26 มิถุนายน ) 

-  เพ่ือเป็นการเฝูา
ระวังไม่ให้ยาเสพติด
กลับมาระบาดอีก 
-  เด็ก เยาวชน กลุ่ม
เสี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
ให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง 
/ ปี 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

ป๎ญหายา
เสพติดลดลง 

 เด็ก เยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยา
เสพติด 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดงานพิธี
ชุมนุมสวนสนาม 
“วัน อปพร.” 
ประจ าปี (22 
มีนาคม) 

-  เป็นการเชิดชูเกียรติ
แก่สมาชิก อปพร. ที่ได้
เสียสละท างานเพื่อ
สังคมด้วยดีตลอดมา- 
เพื่อเป็นการแสดง
ศักยภาพของสมาชิก อป
พร. ที่มีความพร้อมใน
การท างานม ี
ความอดทนเสียสละ ผู้
เสียสละบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์แก่
ส่วนรวมและเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
 

จัดงานพิธีชุมนุมสวน
สนาม “วัน อปพร.” 
ประจ าปี  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี  

10,000 
 (อบต.) 

10,000 
 (อบต.) 

10,000 
 (อบต.) 

10,000 
 (อบต.) 

10,000 
 (อบต.) 

อาสาสมัค
รไดจ้ัด

กิจกรรม
ร่วมกัน 

-  เป็นการเชิดชู
เกียรติแก่สมาชิก 
 อปพร. ที่ได้
เสียสละท างานเพื่อ
สังคมด้วยดีตลอด
มา 
เป็นการแสดง
ศักยภาพของ
สมาชิก อปพร. ที่มี
ความพร้อมในการ
ท างานมีความ
อดทนเสียสละ ผู้
เสียสละบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
แก่ส่วนรวม 

ส านักปลดั 
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63 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการรณรงค์วัน
งดสูบบุหรี่โลก (31 
พฤษภาคม ) 

-  เพ่ือให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงพิษภัย
ของโรคท่ีเกิดจากการ
สูบบุหรี่ และเพ่ือให้
ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพดีไม่ติดบุหรี่ 

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
ให้ความรู้  
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

จ านวนผู้
สูบบุหรี่
ลดลง 

จ านวน ผู้สูบบุหรี่
ลดลง 

ส านักปลัด 

11 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านยาเสพติด
ให้กับเยาวชน และ
ศึกษาดูงาน (เยาวชน
กลุ่มเสี่ยง) 

-  เพื่อสร้างความ
ตระหนักในโทษทนัฑ์
ของยาเสพติดทุก
ประเภท 
-  เพื่อให้เยาวชนได้
ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน และ
ตระหนักถึงภัยของยา
เสพติด 

จัดฝึกอบรม และศึกษาดู
งานสถานบ าบัดผู้ตดิยา
เสพติดให้กับเด็ก และ
เยาวชน 
จ านวน  10 หมู่บ้าน     
1  คร้ัง / ปี 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ป๎ญหายา
เสพติด
ลดลง 

- เยาวชนตระหนัก
ถึงโทษทันฑ์ของยา
เสพติดทุกประเภท
และมีความรู้และ
สามารถปฏิบัตตินให้
ห่างไกลยาเสพติด
จากการศึกษาดูงาน 
และตระหนักถึงภัย
ของยาเสพติด 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
ประจ าปี  

-เพื่อสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปสนใจเลน่กีฬา ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
-เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทัว่ไป ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ
กติกาสังคม 

จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
จ านวน  10 หมู่บ้าน  
1  คร้ัง / ปี 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดการ
แข่งขัน
กีฬาต้าน
ยาเสพติด
ป๎ญหายา
เสพติด
ลดลง  

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
สนใจเล่นกีฬา ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด  ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์
-รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
และกติกาสังคม 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การ
คัดเลือกนักกีฬา
ประจ าต าบล 

- เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
โดยการเล่นกีฬาสุขภาพดีถ้วนหน้า  
- เพื่อพัฒนายกระดับกีฬาของ
ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานยิ่งข้ึน  
- เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ โดยการออกก าลัง
และการเล่นกีฬา  
- เพื่อใช้กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็น
สื่อในการสร้างความสมานฉันท์ 
ความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง  
-  เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ขจัดป๎ญหายา
เสพติด 
- เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของ 
อบต. อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนใน
ระดับชาตติ่อไป 

โดยท าการจัดให้มี
การคดัเลือกกีฬา
นั้นๆ – เพื่อเป็น
ตัวแทนนักกีฬาของ 
อบต. อ าเภอ จังหวัด 
ตลอดจนในระดับชาติ
ต่อไป 
 

- 
 

- 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ได้มีการ
คัดเลือก
นักกีฬา
ประจ า
ต าบลที่เป็น
ธรรมในการ
สรรหา
นักกีฬาเพิ่ม
ขัน 

- คัดเลือกตัวแทน
นักกีฬาของ อบต. 
อ าเภอ จังหวัด 
ตลอดจนใน
ระดับชาตติ่อไป 
และ การสรรหา
นักกีฬาที่เปน็ธรรม
ในต าบล 
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการ To be 
number One    

-   เพื่อการรณรงค์ปลูก
จิตส านึก และสร้าง
กระแสนยิมที่เอื้อต่อการ
ปูองกัน และแก้ไข
ป๎ญหายาเสพตดิ 
-    เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เยาวชน 
-   เพื่อการสร้าง และ
พัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
ปูองกัน และแก้ไข
ป๎ญหายาเสพตดิ 

จัดตั้ง ศูนย ์To be number 
one  ขึ้นภายในต าบลโคกสง่า 
จ านวน 1 ศูนย์ เพ่ือเป็น ที่ให้
สมาชิก เข้ามามีส่วนร่วม และ
ดูแลช่วยเหลือกันและกัน
ระหว่างสมาชิก เช่น กิจกรรม 
ดา้นการดนตรี, กีฬา, ศลิปะ 
ฯลฯ 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จัดตั้ง ศูนย์ 
To be 

number 
one  ขึ้น
ภายใน

ต าบลโคก
สง่า 

ได้รับการ 
เสรมิสร้างภูมติุ้ม
กันทางจิตใจให้แก่
เยาวชน 
-เป็นการ สรา้ง 
และพัฒนา
เครือข่ายเพื่อการ
ปูองกัน และแก้ไข
ป๎ญหายาเสพตดิ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน อปพร. 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสา
ธารณภัยรูปแบบต่างๆ  และ
สามารถช่วยเหลือในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.)  และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับ อปพร. 
-เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส าหรับการฝึก
จัดตั้ง อปพร. และ
ผู้ไม่เคยผ่านการ
ฝึกอบรม รุ่นละ 
50 คน ระยะเวลา 
5 วัน 

350,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

350,000 
(อบต.) 

 

- 
 

มีจ านวน
สมาชิก 
อปพร.
เพ่ิมข้ึน 

ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาธารณภัยรูปแบบ
ต่างๆ  และสามารถ
ช่วยเหลือในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

ส านักปลัด 

 
 

ผ.02 



68 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน อปพร. 
(หลักสูตรทบทวน) 

ให้ผัเข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสา
ธารณภัยรูปแบบต่างๆ และ
สามารถช่วยเหลือในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมีความเข้า
ในบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวขัองกับ (อป
พร.) และเพื่อให้ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส าหรับการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน อปพร. 
(หลักสูตร
ทบทวน)อบรม 
รุ่นละ 100 คน 
ระยะเวลา 3 วัน 

250,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

250,000 
(อบต.) 

มีจ านวน
สมาชิกท่ี
ได้รับการ
ทบทวน
เพ่ิมข้ึน 

ให้ผัเข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยรูปแบบต่างๆ 
และสามารถ
ช่วยเหลือในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่าง
ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

ส านักปลัด 

 
 
 

ผ.02 



69 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน 
การแพทย์ฉุกเฉิน 
ของศูนย์กู้ชีพ
ต าบลโคกสงา่  

เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์กู้ชีพ
ต าบลโคกสง่าให้มีความรู้
ความเข้าใจในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน  

โดยการฝึกอบรม ทบทวน 
การปฏิบัติงานในศูนย์กู้ชีพ
ต าบลโคกสง่าให้มีความรู้
ความเข้าใจในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน 
จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน 
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

50,000  
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

มีการ
ฝึกอบร

ม 
ทบทวน 

ปฏิบัติงานในศูนย์กู้ชีพ
ต าบลโคกสง่าให้มีความรู้
ความเข้าใจในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 

18 โครงการปูองกัน 
และแก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติด 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้น าชุมชนให้เกิดการ
ตื่นตัวในการแก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติดให้หมดไปจาก
ท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างกลไกการมีส่วน
ร่วมในการลดป๎ญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
ให้หมดสิ้นไปจากท้องถิ่น  

เป็นการปูองกัน และแกไ้ข
ป๎ญหายาเสพตดิ เช่น การ
ประชาสมัพันธ์ หรือ
ด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

ไม่ให้มี
ป๎ญหา
ยาเสพ
ติดใน
พื้นที ่

เสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้ น า ชุ ม ชน ให้ เ กิ ด ก า ร
ตื่นตัวในการแก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติดให้หมดไปจาก
ท้องถิ่น และสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมในการลด
ป๎ญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดให้หมดสิ้นไป
จากท้องถิ่น  

ส านักปลัด 

รวม 1,965,000 1,365,000 1,435,000 1,785,000 1,685,000    

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเฝูาระวัง
ปูองกันโรคระบาดใน
ต าบล โคกสง่า 

เพื่อเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก ลดอัตรา
การปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก                  
-  เพื่อเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัข
บ้า โรคอุจาระร่วง, วัณ
โรค, โรคเรื้อน, ไข้หวัด
นก,  และโรคฉี่หนู (เลป
โตสไปโรซีส) และโรค
อื่นๆ  

จัดหาเวชภณัฑ์ควบคมุและ
ปูองกัน จัดซื้อสารเคมี
ส าหรับฉดีพ่นก าจัดยุงลาย 
(ทรายและจุลลินทรีย์ก าจดั
ลูกน้ ายุงลายและรณรงค์การ
ปูองกันโรคระบาด 1 ครั้ง / 
ปี 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดหา
เวชภัณฑ์

ควบคุมและ
ปูองกัน 
จัดซื้อ

สารเคมี
ส าหรับฉดี
พ่นก าจัด
ยุงลาย 

ประชาชนภายในต าบล 
ลดอัตราการปุวยจาก
โรคไขเ้ลือดออก    
-  ประชาชนได้รับ
การบริการควบคุม
ปูองกัน ประชาชน
ไม่เป็นโรคติดต่อ 
และลดการระบาด
ของโรคติดต่อ 

ส านักปลดั 

2 โครงการขอสนบัสนุน
อุปกรณ์ด้านการแพทย์
ของศูนย์สุขศาลา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 1 - 
10 

-เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการ ของ อสม. ใน
การให้บริการด้านการ
ตรวจสุขภาพ อนามัยชั่ง
น้ าหนักเด็กเล็ก ให้กับ
ประชาชน  

ของบประมาณสนับสนุน
อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เตียง
รองรับผู้ปุวย และยาสามญั
ประจ าบ้าน 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

สนับสนุน
อุปกรณ์

ประจ าสุข
ศาลา 

อสม.  มีอุปกรณ์ 
ต่างๆ เช่น เตียง
รองรับผู้ปุวย และยา
สามัญประจ าบ้านไว้
บริการประชาชน 

ส านักปลดั 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์
ปูองกันไข้เลือดออก    

 เพื่อรณรงคไ์ข้เลือดออก 
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และลด
อัตราการปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก  สู่ประชาชน
ในต าบล 

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้
ความรู้  
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

5,000 
(อบต.) 

   5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

จัดกิจกรรม
รณรงค ์

เป็นการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
และลดอัตราการปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออกสู่
ประชาชนในต าบล 

ส านักปลดั 

4 โครงการงานศพ
ปลอดเหล้าปลอดการ
พนัน 

-  เพื่อประชาสัมพนัธ์
โครงการงานศพปลอด
เหล้าและรณรงค์ลด
อบายมุข งานศพ
ปลอดเหล้า 

จัดท าปาูยโครงการงานศพ
ปลอดเหล้าปลอดการพนัน
และสร้างสุขภาพให้กับ
ประชาชนทั่วไป 
จ านวน  10 หมู่บ้าน  
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

- ประชาชนทั่วไปใส
ใจความรักและ
ห่วงใยในสุขภาพของ
ตนเอง 
-ลดค่าใช้จา่ยในการ
จัดงานศพ 
-ประชาชนลดละเลิก
อบายมุข 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

ผ.02 



72 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการประชาชน
ยุคใหม่ห่างไกลโรค
เอดส์ 

-   เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนและประชาชน
ให้เกิดจิตส านึกและ
เห็นความส าคัญในการ
ปูองกันตนเองให้
ห่างไกลโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์

จัดท าโครงการให้ความรู้
แก่เยาวชนและประชาชน
ให้ส านึกและเห็น
ความส าคัญในการปูองกัน
โรคเอดส์ 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวนผู้
เข้ารับ

การอบรม 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้
ทราบและตระหนัก
ถึงป๎ญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจาก
โรคเอดส์โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์รู้จัก
วิธีปูองกันและ
ห่างไกลจากโรค
เอดส์ 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
กู้ชีพต าบลโคกสง่า  

เพื่อให้บริการรับส่ง
ผู้ปุวยฉุกเฉินของศูนย์กู้
ชีพต าบลโคกสง่า เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชน
ในต าบล 

ส่งเสริม สนับสนุน การ
ด าเนินงานของศูนย์กู้ชีพ
ต าบลโคกสง่า จ านวน  
1 ครั้ง / ปี( บริการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์
1669) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

สนับสนุน
การท างาน 
ศูนย์กู้ชีพ 

การให้บริการรับส่ง
ผู้ปุวยฉุกเฉินของศูนย์ 
กู้ชีพต าบลโคกสง่า 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สนองตอบต่อความ
ต้องการของ 
ประชาชน 

ส านักปลัด 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ปรับปรุงเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ
ศูนย์กู้ชีพต าบลโคก
สง่า 

เพ่ือให้การบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ปรับปรุงเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ให้
ทันสมัย และสามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอ 
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

มี
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ที่
เพียงพอใน

การ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ/อุปกรณ์ในการ
รักษาผู้ปุวยผู้บาทเจ็บ
ฉุกเฉินเบื้ยงต้นและ
สามารถส่ง
สถานพยาบาลได้อย่าง
รวดเร็วทั่วถึง 

ส านักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรม 
อาสาสมัคร
เครือข่ายผู้บริโภค  

  เพ่ือให้มีอาสาสมัคร
เครือข่ายผู้บริโภคใน
การเฝูาระวังเรื่อง
อาหารที่ไม่ปลอดภัย
ให้กับประชาชนใน
ต าบล 

จัดฝึกอบรม  
อาสาสมัครเครือข่าย
ผู้บริโภคในการเฝูา
ระวังเรื่องอาหารที่ไม่
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในต าบล 
จ านวน  รุ่นละ 50 คน   

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จัด
ฝึกอบรม 

อาสา 
สมัคร 

ได้มีอาสาสมัครเครือข่าย
ผู้บริโภค ที่มีศักยภาพ ใน
การเฝาูระวังเรื่องอาหารที่
ไม่ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในต าบล 

ส านักปลัด 

 
 

 
 

ผ.02 



74 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนา
การแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์
ทางเลือก 

  เพ่ือพัฒนา
การแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์
ทางเลือกให้มี
มาตรฐาน  การ
อนุรักษ์ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น และเพ่ิม
โอกาสทางเลือกใน
การรักษา  

สนับสนุน การจัดอบรม
หมอนวดแผนไทย   

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

จัดอบรม
การนวด
แผนไทย 

  บุคลากรทาง
การแพทย์แผนไทย 
ได้รับการพัฒนา 
ด้านทักษะ และ
การให้บริการให้มี
มาตรฐาน  และ
เพ่ิมโอกาสและ
ทางเลือกในการ
รักษา 

ส านักปลัด 

10 โครงการรณรงค์
ต่อต้านโรคเอดส์  

-  เพ่ือเป็นการเฝูา
ระวังโรคเอดส์ 
-  เด็ก เยาวชน กลุ่ม
เสี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวภาวะ
เสี่ยงกับโรคเอดส์ 

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
ให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง 
/ ปี 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

 

5,000 
(อบต.) 

 

5,000 
(อบต.) 

 

5,000 
(อบต.) 

 

ป๎ญหา
โรคเอดส์ 
ลดลง 

 ประชาชนทั่วไป, 
เด็ก,  และ เยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงไมเ่ป็นโรค
เอดส์ 

ส านักปลัด 

 
 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ 

- เพื่อให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพและช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์และ
ค่าใช้จ่าย  แก่คนพิการ, 
ผู้สูงอายุ, ผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ี
จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
- เพื่อเสริมศักยภาพในการ
ประกอบกิจวัตรประจ า
วันท่ี ส าคัญในการ
ด ารงชีวิตของคนพิการ, 
ผู้สูงอายุ   และผู้ที่มีความ
จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ และ เพื่อ
ส่งเสริมให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงสิทธิการ
บริการอันเป็นสาธารณะ
โดยปราศจากอุปสรรค 

ผู้พิการตาม
พระราชบัญญัติการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 
2534 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่
ในระยะที่
จ าเป็นต้องได้รับ
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต. 

 

20,000 
(อบต) 

 

20,000 
(อบต.) 

 

20,000 
(อบต.) 

 

จ านวนผู้
ได้รับการ
ฟื้นฟู
สมรรถภา
พ 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ/
บุคคลที่อยู่ในระยะ
ที่ต้องได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ได้รับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพตาม
ศักยภาพ สมารถ
ด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติ มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี
 

ส านักปลัด 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุน เครื่องมือ
ในการคัดกรองโรค 
(หมู่ท่ี 1 – 10) 

คัดกรองโรคระดับ
ประชากร ถือเป็นการ
จัดระบบคน้หาโรค 
ภาวะโรค หรือป๎จจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
ด้วยชุดทดสอบหรือ
แบบสอบถาม ในผู้ที่มี
สุขภาพแข็งแรงและไม่
ได้มาพบแพทย์ด้วย
อาการของโรคนั้นๆ 
เพื่อเข้ารับการตรวจ
เพิ่มเติมและให้การ
ปูองกันแต่เนิ่นๆ 
 

ป๎จจุบันโปรแกรมคดักรอง ท้ังชนิด
จ าเป็นและไมจ่ าเป็น ได้ผดุขึ้น
มากมายจากหลายป๎จจัยด้วยกัน 
อาทิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ท าให้แพทย์สนใจน านวัตกรรม
ใหม่ๆ มาทดลองใช้ การหมั่น
ติดตามข่าวสารด้านสุขภาพท่ีท า
ให้ประชาชนสนใจจะได้ประโยชน์
จากนวัตกรรมใหม่ๆ หรือความ
เชื่อที่ว่าการรับรู้แต่เนิ่นๆ ถึงความ
เสี่ยงเป็นข้อได้เปรียบ เป็นต้น เช่น 
เครื่อง วัดความดัน และ 
เครื่องตรวจเบาหวาน 
 

  20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

มีการคัด
กรองโรค
ระดับ

ประชากรที่
ได้

มาตรฐาน 

คัดกรองโรคระดับ
ประชากร ถือเป็น
การจัดระบบคน้หา
โรค ภาวะโรค หรือ
ป๎จจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค ด้วยชุด
ทดสอบหรือ
แบบสอบถาม ในผู้
ที่มีสุขภาพแข็งแรง
และไมไ่ด้มาพบ
แพทย์ด้วยอาการ
ของโรคนั้นๆ เพื่อ
เข้ารับการตรวจ
เพิ่มเติมและให้การ
ปูองกันแต่เนิ่นๆ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการเฝูาระวัง
และติดตามทาง
โภชนาการ เด็ก 
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 
5 ขวบ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเป็น
เปูาหมายส าคญัของการ
พัฒนาประเทศ อบต.
โคกสง่า ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน
เพื่อให้ประชาชนมีสุข
ภาวะ ทั้งมิติทางกาย ใจ 
สังคม และปญ๎ญา (จิต
วิญญาณ) และมติิของ
คน ครอบครัว และ
สังคมมากข้ึน โดยเริ่ม
จากวัยต้นของชีวิต คือ 
เด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่มี
ความส าคญั 

เด็ก 0 – 5 ขวบยังประสบ
ป๎ญหาภาวะทุพโภชนาการ
เป็นจ านวนมากซึ่ง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายนี้อาจส่งผลต่อ
พัฒนาการทางด้าน
สติป๎ญญา อารมณ์ จิตใจ 
และสังคมของเด็กตามมา 
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุก
ด้านของชีวิต การแก้ไข
ป๎ญหาโดยการมีมุม
ส่งเสริมโภชนากการและ
พัฒนาการเด็ก 

- 
 

- 
 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

เด็ก 0 – 
5 ขวบ

ไดัรับ การ
พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
เป็นเปูาหมายส าคัญ
ของการพัฒนา
ประเทศ อบต.โคก
สง่า ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาวะ ท้ังมิติทาง
กาย ใจ สังคม และ
ป๎ญญา (จิต
วิญญาณ) และมติิ
ของคน ครอบครัว 
และสังคมมากข้ึน 
โดยเริ่มจากวัยต้น
ของชีวิต คือ เด็ก
ปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่มี
ความส าคญั 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุน โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ด ารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ มี
คุณภาพชีวิตและมี
หลักประกัน 
เพ่ือให้ประชาชน 
ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมใน
ภารกิจด้านผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้มีกรอบและ
แนวทางปฏิบัติส าหรับ
ส่วนต่าง ๆ ในสังคมท้ัง
ภาคประชาชนชุมชน  

 โดยจัดตั้ง โรงเรียน
ผู้สูงอายุ เปูาหมายผู้สูงอายุ 
80 – 100 คน / รุ่น 

- 
 

- 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดตั้ง 
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ  

ให้ผู้สูงอายุ
ด ารงชีวิตอยา่งมี
ศักดิ์ศรี พึ่งตนเอง
ได้ มีคุณภาพชีวิต
และมีหลักประกัน 
เพื่อให้ประชาชน 
ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วม
ในภารกิจด้าน
ผู้สูงอาย ุและให้มี
กรอบและแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับส่วน
ต่าง ๆ ในสังคมทั้ง
ภาคประชาชน
ชุมชน  

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการฝึกอบรม
เพ่ือการขับเคลื่อน
ตามโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
การควบคุมโรค 
(การขาดสาร
ไอโอดีน) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการรับประทาน
เกลือไอโอดีนใน
ครัวเรือน 
เพ่ือลดอัตราการเกิด
ภาวการณ์ขาดสาร
ไอโอดีน 

จัดฝึกอบรมเพ่ือการ
ขับเคลื่อนตามโครงการ
พระราชด าริ ด้านการ
ควบคุมโรค (การขาด
สารไอโอดีน)ให้
ประชาชนในพื้นท่ี 
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

- 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวนครั้ง
ที่มีการ

ฝึกอบรม
ให้ความรู้ 

ประชาชนมีและ
ใช้เกลือเสริม
ไอโอดีน 
มีกองทุนเกลือ
เสริมไอโอดีน
ส าหรับบริการ
ในชุมชน 
สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย 

ส านักปลดั 

รวม 820,000 840,000 990,000 990,000 990,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล.สาย นาง
ภัสสร ก าจัดภัย –
นานายบุญจันทร์ 
พันไธสง หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในต าบล 

 ก่อสร้าง ถนนคสล. ผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 70 เมตร   

- 
 

126,000 
(อบต.) 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่ 
เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้
มาตรฐานราษฎร
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (สายปุา
ช้า) หมู่ที่ 2 

เพ่ือการสัญจรไปมาท่ี
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
5  เมตร  ระยะทาง  
300 เมตร  

- 
  

900,000 
(อบต.) 

- 
 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดปี 

อบต 

3 โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล. (ภายใน
หมู่บ้าน) 
 หมู่ที่ 6 

เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ปรับปรุง ถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร  

- 
 

240,000 
(อบต.) 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสงา่
สะดวกตลอดป ี

อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินลูกรัง  
(จากสี่แยกนา   นาย
ดู่  นาสวุรรณ –นา
นายค าพันธ์ พลโยธา) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้านได้รบั
ความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปี
และมีการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ก่อสร้าง ถนนดนิ
ยกระดับ ขนาด ผิว
จราจร กว้าง  5  เมตร
สูง 1 เมตร ระยะทาง 
400 เมตร  

- 195,000 
(อบต.) 

- 
 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน การ
สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิและ
ผลผลติทางการ
เกษตร 

อบต. 

5 โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ถนน คสล.
, ถนนดิน, และลาด
ยาง ภายในต าบล
โคกสง่า ประจ าปี  
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

เพื่อซ่อมแซมถนน  คสล., 
ถนนดิน, และลาดยาง 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 
(ภายในต าบลโคกสงา่) 
กรณีเกิดภัยธรรมชาติ หรือ
เกิดจากการใช้งานปกต ิ

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต 

 
 
 
 

ผ.02 



82 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง 
ถนนดินลงลูกรัง  
(สายล าห้วยโสกแร่) 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้านได้รับ
ความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปีและ 
มีการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนดิน ลง
ลูกรัง  ขนาด ผิวจราจร 
กว้าง  6  เมตร 
ระยะทาง 2,800 เมตร  

- 403,200 
(อบต.) 

- - - -มี
เส้นทาง
คมนาคม
ที่เป็น

มาตรฐา
นเพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

7 โครงการปรับปรุง 
ถนน ดินลงหินคลุก 
(สาย หนองบะ – 
ห้วยม่วง) หมู่ที่ 3 

เพ่ือการสัญจรไปมาท่ี
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

811,500 
(อบต.) 

- - - - -มี
เส้นทาง
คมนาคม
ที่เป็น

มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การสัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
และผลผลิตทางการ
เกษตร 

อบต. 

 
 
 
 
 

ผ.02 



83 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ถนนดิน (สายแยก
ข้างบ้าน ผอ.
วาทิต) หมู่ที่ 8 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยการปรับปรุงถนนดินโดยการ
เสริมคันดิน ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด 
 0.80 เมตร จ านวน 12 ท่อน 
พร้อมปรับเกรดตลอดสาย 
ระยะทางทั้งหมด 1,100 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคก
สง่าก าหนด  

150,000 
(อบต.) 

- 150,000 
(อบต.) 

- - 
 

-มี
เส้นทาง
คมนาคม
ที่เป็น

มาตรฐา
นเพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล. (สาย
บ้านนายมงคล – 
ศูนย์เรียนรู้)  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

ท าการ ปรับปรุง ถนน คสล.จ านวน 
5 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 9 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.90 เมตร 
ยาว 15 เมตร  
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.70 เมตร 
ยาว 43 เมตร  
ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 93 เมตร  
ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
14 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.โคกสง่าก าหนด 
 

118,900 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มี
เส้นทาง
คมนาคม
ที่เป็น

มาตรฐา
นเพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

 
 
 

ผ.02 



85 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล. (สาย
บ้านนางเกสร – 
นางเอ่ียม ใจตาง)  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

ท าการ ปรับปรุง ถนน คสล.ขยาย
ผิวจราจร จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 
18 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 
57 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคก
สง่าก าหนด 

84,700 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

11 โครงการปรับปรุง
ถนนดิน ลงลูกรัง 
(สายหนองบะ – 
หนองแต้) บ้าน
หนองบะ 
 หมู่ที ่3 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการ ปรับปรุงถนนดนิ ลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.โคกสง่าก าหนด 

150,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 
 
 

ผ.02 



86 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขยายผิว
จราจร ถนน คสล. ช่อง
จราจรด้านขวา (สาย
บ้านคูขาด – บ้านโนน
พริก)  
บ้านคูขาด  
หมู่ที่ 2  

เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย ตลอดป ี

โดยท าการ ขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. ช่องจราจรด้านขวา 
จ านวน 3 ช่วง  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.85 
เมตร ยาว 13 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.65 
เมตร ยาว 97 เมตร  
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 2.95 
เมตร ยาว 20 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
โคกสง่าก าหนด 

204,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- - 
 

-มี
เส้นทาง
คมนาคม
ที่เป็น

มาตรฐา
นเพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

13 โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ (สายแยก
เข้าวัดปุา – นานายชา
ลี พิมพ์อุบล) บ้าน
หนองแวงกลาง หมู่ที่ 4 

เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย ตลอดป ี

ท าการก่อสร้างถนนดินยกระดบั 
ชาดผวิจราจร กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.โคกสง่าก าหนด  

60,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- -มี
เส้นทาง
คมนาคม
ที่เป็น

มาตรฐา
นเพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

ผ.02 



87 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง 
ถนนดินลงลูกรัง (สาย
นานายดู่ – นานายต า
พันธ์) บ้านหนองแวง
กลาง  
หมู่ที่ 4  

เพ่ือการสัญจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอด
ปี 

โดยท าการ ปรับปรุงถนนดิน ลง
ลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.โคกสง่าก าหนด 
 

30,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มี
เส้นทาง
คมนาคม
ที่เป็น

มาตรฐา
นเพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

15 โครงการปรับปรุง 
ขยายผิวจราจร ถนน 
คสล. (สายบ้านนาง
บัวกอง ใจตาง – บ้าน
นายปรีชา ประทุมวิง) 
บ้านโนนพริก  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอด
ปี 

โดยท าการ ขยายผิวจราจร ถนน 
คสล. ช่องจราจรด้านขวา จ านวน 
1 ช่วง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 
60 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคก
สง่าก าหนด 

64,500 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มี
เส้นทาง
คมนาคม
ที่เป็น

มาตรฐา
นเพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

 
 
 

ผ.02 



88 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายนายทอง
ศูนย์ – นายกัญหา) 
บ้านโคกสว่าง  
หมู่ที่ 8  
 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอด
ปี 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.โคกสง่าก าหนด 

900,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- -มี
เส้นทาง
คมนาคม
ที่เป็น

มาตรฐา
นเพิ่มขึน้ 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

17 โครงการขยายผิว
จราจร ถนน คสล. 
(สายบ้านนางเกษร – 
บ้านนายมนูญ) บ้าน
หนองแกมน  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอด
ปี 

โดยท าการ ขยายผิวจราจร ถนน 
คสล. จราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 
100 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคก
สง่าก าหนด 
 

120,000 
 (อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- -มี
เส้นทาง
คมนาคม
ที่เป็น

มาตรฐา
นเพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

 
 
 
 

ผ.01 



89 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้าง 
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณที่
ท าการ อบต.โคกสงา่ 

- เพื่อให้มีพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมได้
หลากหลาย 
- เพื่อให้การจราจร
ภายในบริเวณที่ท า
การ อบต.โคกสง่า 
เกิดความคล่องตัว 

โดยท าการก่อสร้างลานคอนกรตีเสริม
เหล็กภายในบริเวณที่ท าการ อบต.โคก
สง่าลาน คสล.. จ านวน 4 จุด 
จุดที่ 1 กว้าง 14 เมตร ยาว 23 เมตร  
จุดที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร 
จุดที่ 3 กว้าง 2.20 เมตร ยาว 17 
เมตร เมตร 
จุดที่ 4 กว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.โคกสง่า
ก าหนด 

181,800  
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

19 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. โดยขยาย
เขตผิวจราจร (รพสต. 
– หน้าโรงเรียนบา้นคู
ขาด)  
 หมู่ที่ 1  

เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ปรับปรุงถนน คสล. โดยขยายเขตผิว
จราจร จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 3.60 เมตร 
ยาว 15 เมตร 
(พื้นที่เปน็สามเหลี่ยม) 
จุดที่ 2  ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

359,500
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 

ผ.02 



90 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. (รอบหมู่บ้านบ้าน
หนองบะ) หมู่ที่ 3   

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการซ่อมแซมถนน 
คสล. รอบหมู่บ้าน ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 101 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

210,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

21 โครงการก่อสร้าง  ถนน 
คสล. ( สายรอบหมู่บ้าน)  
หมู่ที่  4 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
ต าบล 

 ก่อสร้าง ถนนคสล. ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
300 เมตร 

600,000 
(อบต) 

- - - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

22 โครงการปรับปรุง ถนน 
คสล. (ภายในหมู่บ้าน) 
 หมู่ที่ 6  

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

ปรับปรุง ถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

240,000 
(อบต.) 

- 
 

- - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 

ผ.02 



91 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุง ถนน 
คสล. (นานายเคน – ล า
ห้วยหญ้าไทร)   
หมู่ที่ 7 

เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ปรับปรุง ถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 33 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

70,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

24 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.  ซอยข้างบา้นนาง
สมควร ศรีคูณ – สามแยก
บ้านนายทวีโชค วงษ์เวียน) 
หมู่ที่ 9 

เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการปรับปรุง ถนน 
คสล ขนาด ผิวจราจร กวา้ง  
4  เมตร ระยะทาง 92 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

216,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

25 โครงการต่อเติมผิวจราจร 
ถนน คสล. โดยขยายเขต
ผิวจราจร (หนา้โรงเรียน
บ้านคูขาด)  
 หมู่ที่ 1   

เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการต่อเตมิผิวจราจร 
ถนน คสล. โดยขยายเขตผิว
จราจร ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 
ยาว 19 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 51 ตรม. 

30,000
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 

ผ.02 



92 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการขยาย
ถนน คสล. บ้าน
หนองแกมน 
หมู่ที่ 1  

เพ่ือการสัญจรไปมาท่ี
สะดวก ปลอดภัย ตลอด
ปี 

โดยท าการขยายถนน คสล. 
สายหลัง รพสต. – บ้านพ่อชาย 
ระยะทาง 75 เมตร กว้าง 5 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

- 253,000
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

27 โครงการเสริมดิน
โดยลงหินคลุก 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 
(หนองบะ – 
หนองแต้) หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
ต าบล และเพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

โดยท าการก่อสร้างถนนดนิหิน
คลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หินคลุกเฉลี่ย 0.15 เมตร  
พร้อมวางท่อขนาด 60 เมตร 
จ านวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน 

210,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

28 โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล.(สาย
หนองไผ่ – หนอง
หญ้าปล้อง)      
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
ต าบล 

ก่อสร้าง ถนนคสล. ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
150 เมตรหนาเฉล ี่ย  0.15 
เมตร 

- 
 

500,000  
(อบต.) 

 

- - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 

ผ.02 



93 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ (สายรอบ
หมู่บ้าน ทางทิศเหนือ 
ถนนสาย สหการหนอง
มน – หนองไผ่) หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
ต าบล  

โดยท าก่อสร้างถนนดนิยกระดบั 
ถนนสาย สหการหนองมน – 
หนองไผ่)ผวิจราจร กว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง 810 เมตร สูง
เฉลี่ย 1 เมตร  

- 
 

100,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

30 โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกร่องพูนดิน (สาย
นายภูวนาศ – นาง
สนาม)   หมู่ที่ 7  

เพ่ือให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
ต าบล และเพ่ือ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

โดยท าการ ก่อสร้างถนนดนิยก
ร่องพูนดิน ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 446 
เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า ขนาด 0.40 
เมตร จ านวน 2 จุดๆละ 7 
ท่อน 

- 
 

80,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

31 โครงการก่อสร้าง  ถนน 
คสล.(สายบ้านผอ.
วาฑิต – ถนนลาดยาง)   
หมู่ที่  8 

เพ่ือให้ราษฎรได้
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
ต าบล 

 ก่อสร้าง ถนน คสล. ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 120 
เมตร   

- 374,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

ผ.02 



94 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้าง  
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายข้างวัด
ชัยประสิทธิ์-บ้าน
นายฉวี)  หมู่ที ่9 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
ต าบล 

โดยท าการก่อสร้าง  ถนน คสล. 
 ช่วงที่ 1  ผวิจราจรกว้าง 
2.35เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 20.70เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 
103 เมตร  
ช่วงที่ 3 กว้าง 2.60 เมตร ยาว 
8 เมตร พ้ืนที่ 347.45 ตรม. 

- 213,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
สมบูรณ์  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
ต าบล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิจราจร 
คสล. กว้าง 5.00เมตร ยาว120 
เมตร หนา0.15เมตร ไหลทาง
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไมน่้อย
กว่า 600 ตรม. พร้อมติดตั้งปูาย 

- 374,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 
 
 

ผ.02 



95 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงลูกรัง 
(สายนานางบาง – 
นายทอง)  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปีและ
มีการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน ดนิลงลูกรัง ขนาด 
ผิวจราจร กว้าง  5  เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร  

- 60,000 
(อบต.) 

- - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้
มาตรฐานราษฎร
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ภายในต าบล 

อบต. 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนน ดิน (นานาย
สวาท – หนองแต)้  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือการสัญจรไปมาท่ี
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยก่อสร้างถนน ดิน ผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 590 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดินถม ไม่น้อยกว่า 
1,416 ลบ.ม. 

- 
 

88,293 
(อบต) 

- - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้
มาตรฐานราษฎร
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ภายในต าบล 

อบต. 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (บ้าน
หนองมน – บ้าน
ห้วยม่วง)  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือการสัญจรไปมาท่ี
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
600 ตรม. 

- 360,000 
(อบต.) 

- - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้
มาตรฐานราษฎร
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ภายในต าบล 

อบต. 

ผ.01 



96 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (บ้าน 
ผอ.วาทิต – 
ถนนลาดยาง)  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 600 ตรม. 

- 
 

360,000 
(อบต.) 

- - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนน ดิน (นานาย
ฮุ๋ย – นานาง
สุมาลี) หมู่ที่ 8 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยก่อสร้างถนน ดิน ผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ระยะทาง 350 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถม 
ไม่น้อยกว่า 2,800 ลบ.ม. พร้อม
วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 
0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน  

- 
 

181,614 
(อบต) 

- - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

39 โครงการซ่อมแซม 
ถนน ดิน โดยลง
ลูกรัง  (นายหยุ๋ย 
– บ้านโคกไม้งาม)  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการซ่อมแซม ถนน ดินโดย
ลงลูกรัง ผิวจราจร  
.กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,100 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรัง ไมน่้อยกว่า 1,155 
ลบ.ม.  

- 
 

201,343 
(อบต) 

- - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

ผ.02 



97 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านนาง
จันทร์ – แยกบ้าน
นายทวีโชค  วงษ์
เวียน)  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 2 
ช่วง 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง เฉลี่ย 
4.20 เมตร ระยะทาง 21.30  
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง 19 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 296.14 
ตรม. 

- 
 

130,103 
(อบต.) 

- - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการขยายผิว
จราจร ถนน คสล. 
รอบหมู่บ้านคูขาด หมู่
ที่ 2 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการขยายผิวจราจร ถนน คสล. 
จ านวน 8 จุด 
จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 5.95 ยาว 14.27 
เมตร 
จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 1.35 ยาว 9.90 
เมตร 
จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 0.92 ยาว 14.70 
เมตร 
จุดที่ 4 กว้างเฉลี่ย 1.00 ยาว 6 เมตร 
จุดที่ 5 กว้างเฉลี่ย 0.50 ยาว 62.40 
เมตร 
จุดที่ 6 กว้างเฉลี่ย 1.40 ยาว 105.55 
เมตร 
จุดที่ 7 กว้างเฉลี่ย 0.70 ยาว 37.70 
เมตร 
จุดที่ 8 กว้างเฉลี่ย 1.65 ยาว 23 เมตร 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 361.10 ตารางเมตร   
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

- - 213,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก (สาย
หนองบะ – ห้วยม่วง) 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 1,200 
เมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

- 
 

- 
 

- 
 

515,500 
(อบต.) 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

43 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายรอบ
หนองบะ) 
 หมู่ที่ท 3 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการก่อสร้าง ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 132 
เมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

316,700 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

44 โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล. (สายศาลา
ประชาคม – วัดแสง
ธรรม)  หมู่ที่ 5 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการเสริม คสล. เพื่อ
ปรับปรุง ถนน คสล.พร้อม
ยกระดับ ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
101 เมตร 

- 
 

- 
 

241,500 
(อบต.) 

 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 
 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายนายบัญญัติ 
– นางบัว ชาป๎ญญา) 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการก่อสร้าง ถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจร 
จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 กว้าง 1.75 เมตร  
ยาว 25.60 เมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 1.40 เมตร  
ยาว 23.45 เมตร I 
รวมพื้นที่ ไมน่้อยกว่า 
72.56 เมตร 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

52.200 
(อบต) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 
 
 
 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการขยายผิว
จราจร ถนน คสล. 
(สายนางอุไร – บ้าน
นายปรีชา ประทุมวิง) 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการขยายผิวจราจร. 
เพ่ือปรับปรุง ผิวจราจร 
ถนน คสล.  จ านวน 4 จุด 
จุดที่ 1 กว้าง 0.80 เมตร  
ยาว 37 เมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 0.77 เมตร  
ยาว 19 เมตร I 
จุดที่ 3 กว้าง 1.85 เมตร  
ยาว 50 เมตร 
จุดที่ 4 กว้าง 1.95 เมตร  
ยาว 21 เมตร  
Iรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
177.68 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

- 
 

- 
 

- 
 

118,900 
(อบต.) 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สาย
ถนนลาดยาง –  บ้าน 
ผอ.วาทิต)  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการก่อสร้าง ถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 53 เมตร โดยไม่มี
ไหล่ทาง 

- 
 

- 
 

157,500 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

48 โครงการ ปรับปรุง 
คสล. (สายนายลือชัย 
– นางนวล)  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการปรับปรุง ถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 73 เมตร โดยไม่มี
ไหล่ทาง 

- 
 

- 
 

133,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

49 โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล. (สายบ้าน
นายชัยยันต์ – บ้าน
นางมยุรี  รังเพลีย) 
หมุ่ที่ 9 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการปรับปรุง ผิวจราจร 
ถนน คสล. ปรับระดับฝาบ่อ
พัก ขยายผิวจราจร กว้าง 3 
เมตร ระยะทาง 68 เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

123.800 
(อบต.) 

 

 -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  

     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล. (สายลาด
ยาง – ข้างบ้านนาย
ศุภชัย – สามแยก
บ้านนางลอง ค ามี) 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการปรับปรุง ผิวจราจร 
ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 113 
เมตร 

- 
 

- 
 

269,600 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

51 โครงการปรับปรุง หิน
คลุก (สายหนองทับ
ควาย) หมู่ที่ 9 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการปรับปรุง หินคลุก.
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 700 เมตร พร้อม
วางท่อ 1 จุด ท่อขนาด 40 
ซม.จ านวน 7 ท่อ 

- 
 

- 
 

184,200 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

52 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก (สายข้างบ้าน
นายธีรพันธ์ โอภาโส 
– บ้านนายจ าปี  ค า
มูล) หมู่ที่ 9 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการก่อสร้าง ถนน หิน
คลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3
เมตร ระยะทาง 142 เมตร   

- 
 

- 
 

- 
 

174,400 
(อบต.) 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุง 
ถนนลูกรัง (สายจาก
นานายสุพล – ห้วย
โสกแร่) หมู่ที่ 9 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดปี 

โดยท าการปรับปรุง ถนน หิน
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร   

- 
 

- 
 

- 
 

129,000 
(อบต.) 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

54 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า( สายขา้ง
อบต.-หนองน้ า
สาธารณะ) 
 หมู่ที่  2 

เพื่อขยายพื้นที่สัญจร
ให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ภายในต าบล 

ก่อสร้าง ถนนคสล. ผิวจราจร
กว้าง 2 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด 
60 จ านวน 200 ท่อน 

300,000 
 (อบต.) 

 

- 
 

- -  -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

55 โครงการลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

-  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาสนใจ
ดูแลสุขภาพ ของ
ตนเอง ในการออก
ก าลังกาย  

ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่อง
ออกก าลังกายขนาดพื้นที่   
กว้าง 25 เมตร.X ยาว25 
เมตร. 

- - 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการซ่อมแซม  
ถนน คสล.  (สายขา้ง
บ้านนางสมควร โทรัตน์  
– บ้านนางทองศรี   นา
น้อย) หมู่ที่  5 

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในต าบล 

 ก่อสร้าง ถนนคสล. ผิวจราจร
กว้าง 2.5 เมตร ระยะทาง
ยาว 70 เมตร  

105,000
(อบต.) 

- - - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

57 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.( สายบา้นนาย
ประทวน –บ้านนายสุร
เดช) หมู่ที่ 5 

เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนนคสล กว้าง 3ม.  
ระยะทาง  100  ม.  

180,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

58 โครงการยกร่องพูน
ดินสายหนองแวง
กลาง – โคกฝายใหญ่ 
หมู่ที ่4 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
ต าบล 

เพื่อยกร่องพูนดินถนนกว้าง 6 
เมตร  ระยะทาง 550 เมตร   

- - 
 

82,500 
(อบต.) 

- - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการขยายผิว
การจราจร.(สายสี่แยก 
ม.ลพร้อม -ประปา
หมู่บ้าน) หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในต าบล 

 ก่อสร้าง ถนนคสล. 
1.สาย ม.ล พร้อม –นายบุญลือ 
กว้าง 2.20 เมตร ยาว 100 เมตร 
2.สายนายบุญลือ – นายสมศักดิ์ 
กว้าง 2.8 เมตร  ยาว 36 เมตร 
3.สายนายสมศักดิ์ – ปูอมยาม 
กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร   

223,200 
(อบต.) 

- 
 

- - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

60 โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก   
( สายโคกสว่าง –โนน
ส าราญ ) หมู่ที่ 8 

เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาด 
กว้าง 5 หนา 0.15  เมตร 
ระยะทาง  1,300  เมตร  

487,500 
(อบต) 

- - 
 

- - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

61 โครงการปรับปรุง ถนน 
คสล. (สายบ้านนายทอง
พูล – สามแยกคอกหมู 
นางพรรตรี) หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในต าบล 

 ก่อสร้าง ถนน คสล. ช่วงที่ 1 ผวิ
จราจรกว้าง 50 ซ.ม. ยาว 88 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2  กว้าง 3 เมตร ยาว 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

30,900 
(อบต.) 

 

- 
 

- - - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

ผ.02 



107 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการถนนดนิ
ยกระดับ (สายนายยัง 
ใจบุญ –  ล าห้วย)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อการสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวก  ปลอดภัย 
ตลอดปีและมีการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

ยกระดับถนนดนิ  กว้าง  4  
เมตร  ระยะทาง  1,000  
เมตร สูง1เมตร  

- - 
 

84,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

63 โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับ (สายนานาง
ทองเลี่ยน- น.ส ดวง – 
ล าห้วย) หมู่ที่ 2 

เพื่อการสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวก  ปลอดภัย 
ตลอดปีและมีการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

ยกระดับถนนดนิ ผิวจราจร 
กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง 
1,000 เมตร สูง1เมตร  

- - 
 

84,000 
(อบต.) 

- - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

64 โครงการก่อสร้างถนนค
สล.จากบา้นนางบุญชู 
– บ้านนายอดุลย์ (สาย
หนองแวง – ห้วยม่วง)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อการสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวก  ปลอดภัย 
ตลอดปีและมีการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  5  
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง  100 เมตร  

- - 264,000 
(อบต.) 

- - 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรัง  (สาย
หนองแวง – หนองไผ่) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อการสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปี
และมีการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนดนิลงลูกรังรอบ
คันคูหนองผือ ผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ระยะทาง 3,000 
เมตร พร้องลงลูกรังหนา 
0.10 เมตร 

- - 
 

360,000 
(อบต.) 

  -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

66 โครงการปรับปรุงลงหิน
คลุก ( สายหนองมน – 
เหลิ่งหิน) หมู่ที่ 5 

เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก 
กว้าง  6  เมตร ระยะทาง  
2,700  เมตร  

200,000 
(อบต) 

    -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

67 โครงการยกร่องพูนดิน 
(สายเริ่มจากคสล. -นา
นางวัน  ชาพุ้ย)  หมู่ที่ 7 

เพื่อการสญัจรไปมา
ได้รับความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปีและ
มีการขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน ดิน ขนาด ผิว
จราจร กว้าง  5  เมตร สูง 1 
เมตร ระยะทาง 40 เมตร  

- - 5,000 
 (อบต.) 

  -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง(สายบ้านนาย
หนูแดง  นางกอง) หมู่ที่ 
7 

เพื่อการสญัจรไปมา
ได้รับความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปีและมี
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
ลูกรังขนาด ผิวจราจร กว้าง 5 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.15 เมตร  
ระยะทาง 300 เมตร  

- - 280,000 
(อบต.) 

-  -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

69 โครงการก่อสร้าง  ถนน
ดิน  ถนนรอบหมู่บา้น 
ทางฝ๎ง่ตะวนัออก (สาย
บ้านนายฉวี แสนอินทร 
นายศุภชัย ชนะพันธ์) 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปี
และมีการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน ดิน ขนาด 
ผิวจราจร กว้าง  5  เมตร 
สูงเฉลี่ย 1 เมตร 
ระยะทาง  500 เมตร  

- 
 

 52,500 
(อบต.) 

 

  -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

70 โครงการซ่อมแซม ถนน
ดิน ลงหินคลุก  (สาย
หนองสมบูรณ์ – หนอง
แวงกลาง) หมู่ที่ 10 

เพื่อการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้านได้รบั
ความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปีและ 
มีการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนดนิ ลงหินคลุก  
ขนาด ผิวจราจร กว้าง  4  
เมตร ระยะทาง 2,000 
เมตร  

192,000 
(อบต.) 

- -   -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการถนนดนิ
ลงหินคลุก (สาย
ลานกีฬา
เอนกประสงค-์นา
นายแก่นศรี) หมู่
ที่ 1 

เพื่อการสัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัย 
ตลอดปีและมีการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ลงหินคลุก ขนาด 
ผิวจราจร กว้าง  3  
เมตร  ระยะทาง  
300 เมตร สูง1
เมตรพร้อม  

- - 450,000 
(อบต.) 

- - 
 

-มี
เส้นทาง
คมนาคม
ที่เป็น

มาตรฐา
นเพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
ต าบล 

อบต. 

รวม 7,549,500 6,685,253 4,519,300 6,813,100 1,268,900    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก 
(สายโคกสว่าง -โคก
หลักหิน)  หมู่ที่ 8 

เพ่ือการสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปี
และมีการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน ดิน ลงหิน
คลุก ขนาด ผิวจราจร 
กว้าง  5  เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร  

120,000  
 (อบต.) 

- - 
 

- 
 

 -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
การสญัจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
และมีการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

อบต. 

57 โครงการ ถนนดิน 
ยกระดับ(สายนายเคน 
-นายเรวัต—นายบุญ
ถม)  หมู่ที่ 8 

เพื่อการสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปีและ 
มีการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนน ดนิ ยกระดับ
ดินสูงเฉลี่ย 1 เมตรขนาด 
ผิวจราจร กว้าง  8  เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร  

- 
 

- 
 

- 
 

421,000 
(อบต. 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
การสญัจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
และมีการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

อบต. 

58 โครงการปรับปรุง ถนน
ดินลงลูกรัง  (สายล า
ห้วยโสกแร่)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้านได้รบั
ความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปีและ 
มีการขนส่งผลผลิต

ปรับปรุงถนนดนิ ลงลูกรัง  
ขนาด ผิวจราจร กว้าง  6  
เมตร ระยะทาง 2,800 
เมตร  

- 403,200 
(อบต.) 

-   -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
การสญัจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
และมีการขนส่ง

อบต. 
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ทางการเกษตร ผลผลติทางการเกษตร 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการถนน
ต้นแบบ 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในต าบล
ให้เกิดความสวยงาม
และเป็นระเบยีบ 

จัดท าปาูย
ประชาสัมพนัธ์ บอก
เส้นทางและปลูกต้นไม้
ตาม สองข้างทางให้มี
ความสวยงาม  

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.)- 

-100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 

-มี
เส้นทาง
คมนาค
มที่เป็น
มาตรฐา
น
เพิ่มข้ึน 

มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
การสัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 
และมีการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

อบต. 

60 โครงการถนน
ดินลงหินคลุก 
(สายลานกีฬา
เอนกประสงค์
-นานายแก่น
ศรี)  
หมู่ที่ 1 

เพื่อการสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปี
และมีการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ลงหินคลุก ขนาด ผิว
จราจร กว้าง  3  เมตร  
ระยะทาง  300 เมตร 
สูง1เมตรพร้อม  

- - 450,000 
(อบต.) 

-  -มี
เส้นทาง
คมนาค
มที่เป็น
มาตรฐา
น
เพิ่มขึ้น 

มีถนนท่ีได้มาตรฐาน การ
สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
และมีการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
       2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการปรับปรุง 
คันคูรอบหนอง
แวง (หนองน้ าสา
ธารณ)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อการสัญจรไป
มาภายในหมู่บา้น
ได้รับความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปี
และ มีการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนดนิ 
ลงลูกรัง  ขนาด 
ผิวจราจร กว้าง 
3  เมตร 
ระยะทาง 
1,500 เมตร  

- - 
 

- 112,500 
(อบต.) 

 -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน การ
สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
และมีการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

อบต. 

รวม         
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
    3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.1 แผนงานการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์  สื่อ
การเรียน การ
สอน 
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

-  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กเล็กที่ ดี เก่ง 
และมีความสามารถ
เหมาะสมกับวัย 
-  เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในห้องเรียน ให้เด็กได้
เรียนอย่างมีความสุข 
และปลอดภัย 

จัดหาวัสดุ – สื่อการเรียน 
การสอน,งานผ้าบัณฑิตน้อย  
-   จัดหาครุภัณฑ์  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
-แบบเรียน  

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
การจัดหา
อุปกรณ์สื่อ
การเรียน
การสอน 

มีสื่อการเรียน 
การสอนที่
ทันสมัย และ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการมอบ
หนังสือพิมพ ์

-  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้รักการอ่าน
หนังสือ 
-  เพื่อให้ประชาชนได้
ติดตามข้อมูลข่าวสาร 
เหตุการณ์บ้านเมือง ได้
ทันต่อเหตุการณ์ 

จัดหาหนังสือพิมพ์ ให้กับ
สถานศึกษาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก
สง่า อบต.โคกสง่า และ 
หมู่บ้านในเขตต าบล  
จ านวน 10 หมู่บ้าน  
หนังสือพิมพ์  14 ฉบับ / 
วัน 

51,100 
(อบต.) 

 

51,100 
(อบต.) 

51,100 
 (อบต.) 

51,100 
 (อบต.) 

51,100 
 (อบต.) 

ทุกหมู่บ้าน
ได้มี

หนังสือพิม
พ์อ่านใน

การติดตาม
ข่าวสาร 

ประชาชนรักการ
อ่านหนังสือ และ
ได้ติดตามข้อมูล
ข่าวสาร 
เหตุการณ์
บ้านเมือง ได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
    3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.1 แผนงานการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจัดซื้อชุด
นักเรียนส าหรับเด็ก
ยากจน ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ 

-  เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน 
ขาดแคลนให้มีเสื้อผ้าสวมใส ่
-  เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น -  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับเด็กที่ขาดแคลน(อนุบาล 
3 ขวบ) 

สงเคราะห์ชุด
นักเรียนส าหรับเด็ก
ยากจน และขาด
แคลน  

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เด็กท่ียากจน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เด็กยากจน ขาด
แคลนทุนทรัพย์
ได้มีเสื้อผ้าสวม
ใส่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนและ
มีขวัญก าลังใจ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดหา
สวัสดิการให้กับเด็ก
นักเรียน (อนุบาล 3 
ขวบ) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคก
สง่า 

-  เพือ่ให้เด็กเล็กของ อบต. 
โคกสง่ามีสวัสดิการที่ด ี
-  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในการ
ให้บริการเด็กในเขตต าบลโคก
สง่า 

จ้างเหมา รถรับส่ง 
เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(อนุบาล 3 ขวบ) 
จ านวน 2 เทอม 

84,000 
(อบต.) 

84,000 
(อบต.) 

84,000 
(อบต.) 

84,000 
(อบต.) 

84,000 
(อบต.) 

เด็กศูนย์
พัฒนาได้รับ
สวัสดิการ

ด้านการรับ-
ส่ง 

เด็กเล็กของ 
อบต.โคกสง่ามี
สวัสดิการที่ดี 
และมีศักยภาพ
ในการให้บริการ
ในเขตต าบล
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
    3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.1 แผนงานการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัด
กิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

-  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดง
ความสามารถที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย  
-  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์สังคมและ
สติป๎ญญา 
-  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ความส าคัญของตนที่มีต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต 

จัดกิจกรรม
การละเล่น เช่น 
งานวิชาการ, การ
เล่นเกมส์ และการ
แสดงออกของเด็ก
เหมาะสมกับวัย 
ให้กับเด็ก และ
เยาวชน ในเขต
ต าบล  

 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

เด็กในพ้ืนที่
ได้ร่วม
กิจกรรมวัน
เด็ก 

-  เด็กและ
เยาวชนได้แสดง
ความรู้
ความสามารถ 
ที่เหมาะสม กับ
เพศและวัย 
-  ผู้ปกครอง 
เด็ก และ
เยาวชนได้ร่วม
กิจกรรม สร้าง
คุณค่าให้กับ
ครอบครัว 

กอง
การศึกษา 

 
 

ผ.02 



117 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
    3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.1 แผนงานการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ครูผู้ดูแล
เด็ก/ ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสงา่ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู
ผู้ดูแลเด็กให้ได้รับความรู้ที่
จะน าไปพัฒนางานต่างๆใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
ให้มีศักยภาพยิ่งๆขึ้นไป และ
เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างครู
ผู้ดูแลเด็กด้วยกัน 
 

จ านวนผูไ้ด้รับการ
ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวนผู้
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของครู
ผู้ดูแลเด็กให้
ได้รับความรู้ที่
จะน าไปพัฒนา
งานต่างๆใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า 
ให้มีศักยภาพ
ยิ่งๆข้ึนไป  
 

กอง
การศึกษา 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
    3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.1 แผนงานการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียน
การสอน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ เช่น สังคม อารมณ์ 
ทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณี ในวันส าคัญต่างๆ  

นักเรียน /ครูผู้ดูแล
เด็กเล็ก /ผู้ดูแลเด็ก
เล็ก           และ 
ผู้ปกครอง  จ านวน 
70 คน/รุ่น เช่น 
1. กิจกรรมไหว้ครู 
2. กิจกรรมทอด
เทียนพรรษา  
3. กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา  
5. กิจกรรมวัน
มาฆบูชาฯลฯ  

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

 

10,000 
(อบต.) 

 

10,000 
(อบต.) 

 

10,000 
(อบต.) 

 

จ านวนผู้
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ได้รับการ 
ส่งเสริม 
กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ 
เช่น สังคม 
อารมณ์ ทั้งเป็น
การอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณี 
ในวันส าคัญ
ต่างๆ  

กอง
การศึกษา 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
    3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.1 แผนงานการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียน 

- เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและ
นักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
- เพื่อให้ครูสามารถพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผล
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ให้สูงขึน้ 
- เพื่อสร้างเครือข่าย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ของครูได้อย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง 
- เพื่อระดมสรรพก าลังและ
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมา
ช่วยสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียน DLTV 
จ านวน 1 ชุด 

-  30,700 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

มีอุปกรณ์
ส าหรับ

ห้องเรียน 
DLTV ที่

เป็น
มาตรฐาน 

สร้างโอกาสให้
ครูและนักเรียน
ได้เข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ที่
ทันสมัย และ
ระดมสรรพ
ก าลังและ
ทรัพยากรจาก
ทุกภาคส่วนมา
ช่วยสนับสนุน
การจัด
การศึกษา 

 

รวม 325,100 355,800 355,800 355,800 325,100    

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนนุ การแข่งขัน
กีฬาของโรงเรียน ใน
เขตต าบลโคกสง่า 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้
เด็กนักเรียนในเขตต าบลได้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและ
สร้างความสามัคคีใน
โรงเรียน 

โรงเรียนในเขตต าบล 
จ านวน 4 โรงเรียน 
1 คร้ัง / ปี 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต. 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ส่งเสริม
นักเรียนใน
การเล่นกีฬา 

- เด็กนักเรียน
สนใจเล่นกีฬา ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด  
-  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย และกติกา
สังคม 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดหา
อุปกรณ์การกีฬา
ให้กับหมู่บ้าน/
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลได้เลน่กีฬา และสร้าง
นิสัยการออกก าลังกายเปน็
ประจ า 

จัดหา อุปกรณ์การ
กีฬาให้กับหมู่บ้าน   
จ านวน  10 หมู่บ้าน
และ 4 โรงเรียน 
1 คร้ัง / ปี 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดหา 
อุปกรณ์การ
กีฬาให้กบั
เยาวชนใน
พื้นที ่

ประชาชนใน
ต าบลได้เลน่กีฬา 
และสร้างนิสัยรัก
การออกก าลัง
กายเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 60 

กอง
การศึกษา 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุกายออก
ก าลังกาย   

-  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหัน
มาสนใจดูแลสุขภาพ ของ
ตนเอง ในเขตต าบลโคกสง่า  

จัดกิจกรรมการ
ประกวด การออก
ก าลังกาย  ทัง้ 10 
หมู่บ้าน  

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดกิจกรรม
สนับสนนุ
การออก
ก าลังกาย 

-  ประชาชน
ได้รับการ 
ส่งเสริมให้
ประชาชนหันมา
สนใจดูแล
สุขภาพ ของ
ตนเอง 

รพสต.
ร่วมกับ 
ส านักปลัด 

4 โครงการ ขยับกาย 
สบายชีว ี

-  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหัน
มาสนใจดูแลสุขภาพ ของ
ตนเอง ในการออกก าลังกาย  

จัดให้มีกิจกรรมการ
เต้นอาร์บิคประกอบ
เพลง อาทิตย์ละ 4 วัน  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ผู้สูงอายไุด้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

สังคม ครอบครัว
ไทยเป็น
ครอบครัวเป็นสุข   
และเป็น
ครอบครัวที่
อบอุ่น  

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกิจกรรมงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
(รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ)
ประจ าป ี

-  เพื่อเป็นการส่งเสริม และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทย  
-  เพื่อให้ครอบครัวได้มี
กิจกรรมร่วมกัน ในวันส าคัญ
ต่างๆ  

ประชาชนในต าบล มี
กิจกรรมร่วมกันในวัน
ส าคัญทางศาสนา 
-  จัดกิจกรรมรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ 1 คร้ัง / 
ปี 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
 (อบต.) 

50,000 
 (อบต.) 

50,000 
 (อบต.) 

ผู้สูงอายไุด้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

สังคม ครอบครัว
ไทยเป็น
ครอบครัวเป็นสุข   
และเป็น
ครอบครัวที่
อบอุ่น  

กอง
การศึกษา 

6 โครงการฝึกอบรม 
เยาวชน เข้าคา่ยพุทธ
ธรรมในต าบลโคกสง่า 

-   เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชน ได้
ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ฝึกสมาธ ิ
เพื่อให้มีสติ ไม่พึ่งพายาเสพติด 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
เข้าค่ายพุทธรรมใน
ต าบลโคกสงา่   
จ านวน 1 คร้ัง /ป ี
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,00
0 (อบต.) 

เยาวชนได้รับ
การฝึกอบรม 

  เด็ก เยาวชน
ได้รับการส่งเสริม  
และไดป้ฏิบัติ
ธรรมสวดมนต์ 
ฝึกสมาธิ เพื่อให้
มีสติ ไม่พึ่งพายา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม ท้องถิ่น ที่
ดีงาม สืบไป 

ส่งเสริม โครงการงาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
1. โครงการทอดเทียนโฮม
ประจ าปี (วนัเข้าพรรษา, วัน
ออกพรรษา) 
2.  โครงการสืบสาน
ประเพณี และวฒันธรรม 
ฯลฯ  อุดหนุน จ านวน   
1 คร้ัง / ปี 
3.โครงการงานประเพณี
บุญคุณลาน 
4.โครงการประเพณีลอย
กระทง 
5. โครงการงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 
 

330,000 
(อบต.) 

330,000 
 (อบต.) 

330,000 
 (อบต.) 

330,000 
 (อบต.) 

330,000 
 (อบต.) 

งาน
ประเพณี

และ
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน

ต่อไป 

ได้รับการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นสืบไป 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการวันแม่
แห่งชาต ิ
(12  สิงหาคม ) 

-  เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้มีโอกาสที่
จะได้พบปะพูดคุยกับ
ครอบครัวอย่างใกล้ชิด 
-  เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความรัก
ต่อบุพการี 
-  เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลถวายแด่
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชนิีนารถ 

  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
และการละเลน่ของเด็ก การ
แสดงความรัก ความกตัญํู
ต่อบุพการี มอบดอกมะลิ 
ฯลฯ 
1 คร้ัง / ปี 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการ
จัดกิจกรรม

วันแม่ 

เด็กและเยาวชน
ได้มีโอกาสทีจ่ะ
ได้พบปะพูดคุย
กับครอบครัว
อย่างใกล้ชิด เปน็
การแสดงออกถึง
ความรักต่อ
บุพการี และ
ถวายเป็นพระ
ราชกุศลถวายแด่
สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรม
ราชินนีารถ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดหาธง
ไตรรงค์ และธง
ตราสัญลักษณ์  
12  สิงหาคม 

-   เพื่อให้ประชาชน
ได้แสดงความกตัญํู
กตเวที ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดี
แด่ และสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี
นารถ  
-   เพื่อประชาสัมพนัธ์
และรณรงค์เชิญชวนให้
ประชาชนประดบัธง
ตราสัญลักษณ์เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี
นารถ 

จัดหาธงตราสัญลักษณ์ 
ให้กับหน่วยงานราชการ, 
สถานศึกษา, บ้านเรือน
ราษฎร ฯลฯ ได้ประดับธง
ตราสัญลักษณ์ 12  
สิงหาคม  

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดหาธง
ไตรรงค์และ
ธงตรา
สัญลักษณ์ 

  ประชาชนได้
แสดงความ
กตัญํูกตเวที 
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
 และแสดงความ
จงรักภักดีแด่
พระองค์  
และ เป็นการ
ประชาสัมพนัธ์
และรณรงค์เชิญ
ชวนให้ประชาชน
ประดับธงตรา
สัญลักษณ์เฉลิม
พระเกยีรติ  

กอง
การศึกษา 

รวม 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริม สนบัสนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มอาชีพใน
ต าบลโคกสงา่ 

- เพื่อให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็งสามารถ
แข่งขันในตลาดการค้า
ได ้
- เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม และลด
ค่าใช้จ่าย 

ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจที่จด
ทะเบียนแล้ว  ที่มีความ
ประสงค์กู้ยืม หรือ ครุภัณฑ์ 
วัสดุ อุปกรณ์การประกอบ
อาชีพ ฯลฯ 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

กลุ่มวิสาหกิจ
ได้รับการ
สนับสนนุ 

กลุ่มมีความ
เข้มแข็งสามารถ
แข่งขันในตลาด
การค้าได ้

ส านักปลัด  
พัฒนา
ชุมชน 

2 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกลุ่ม
อาชีพในต าบลโคก
สง่า 

-  เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ  
-  เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวคิดการด าเนินงาน
ของกลุ่ม  
-  เพื่อให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็งสามารถแข่งขนั
ในตลาดการค้าได ้
- เพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจดัการกลุ่มให้
เข้มแข็ง 

โดยการจัดอบรมสัมมนา ให้
ความรู้โดยเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้       
(เปูาหมาย จ านวน  10 
กลุ่ม)/ ปี  

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

กลุ่มอาชีพใน
ต าบลได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนนุ 

ได้แลกเปลี่ยน
แนวคิดการ
ด าเนินงานของ
กลุ่ม และมีความ
เข้มแข็งสามารถ
แข่งขันในตลาด
การค้าได้ เพิ่ม
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
กลุ่มให้เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 
(พัฒนา
ชุมชน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุน กลุ่ม
แปรรูป ปลาส้ม 

- เพ่ือเพ่ิมมูลค่าปลา
ให้กับประชาชนทั่วไป 
- เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากปลา
ท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ปลาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ
เครื่องปรุงหลัก
ประกอบด้วย ปลาเกลือ 
กระเทียม ข้าวสุก ผสมกัน 
หมักจนมีรสเปรี้ยว 

 
 

- 
 

- 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ส่งเสริม 
สนับสนุน 

กลุ่มแปรรูป 
ปลาส้ม 

- เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ปลาให้กับ
ประชาชนทั่วไป 
- เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์จาก
ปลาท้องถิ่นที่ได้
มาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
การปลูกข้าว
ปลอดสารเคมี 

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้เกษตรกรในพื้นที่
ต าบลโคกสงา่ไม่ใช้
สารพิษที่เปน็อันตราย
ต่อสุขภาพทั้งเกษตร
และผู้บรโิภค 
ส่งเสริมให้เกษตรมีวิถี
ชีวิตในการปลูกข้าว ได้
หันกลับมาใชว้ิถีเกษตร
อินทรีย์ในการปลูกข้าว 
เพื่อให้เกษตรกรมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
เนื่องจากไม่ต้องใช้
สารเคมี ลดต้นทนุ 
และเป็นการเพิ่ม
ผลผลติ ท าให้สามารถ
ลดภาระหนี้  

จัดอบรมให้ความรู้กลุ่ม
เกษตรที่จะปลูกข้าวปลอด
สารส่งเสริมกลุ่มเกษตรที่
จะปลูกข้าวปลอดสาร รุ่น
ละ 50 คน / ปี 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

กลุ่มเกษตร
ได้รับการ

ส่งเสริมการ
ปลูกข้าว 

มีการจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรข้าวปลอด
สารเคมีรวมกลุ่ม
ปลูกข้าวหยุดการ
ใช้สารเคมีปราบ
ศัตรูพืช โดยหันมา
ใช้การเพาะปลูก
ข้าวเกษตรอินทรีย์
แทน 
-เกษตรกรเห็ความ
ส าคัญของการ
ปลูกข้าวปลอด
สารพิษเกดิการ
เรียนรู้วิธีปลูกข้าว
ปลอดสารพิษที่ถูก
วิธี  

ส านักปลัด  
พัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดหา
ตลาดรับซื้อผลิต
ข้าวปลอดสารเคมี 

-  เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มปลูกข้าวปลอด
สารเคมี 

โดยการจัดหาตลาดให้กับ
เกษตรกรและส่งเสริมการ
แปรรูปข้าวเป็นข้าวซ้อม
มือ, ข้าวกล้องงอก 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

กลุ่มได้รับ
ส่งเสริมด้าน
การตลาด 

กลุ่มมีตลาดใน
การขายสินค้า
ได้ เพิ่มมูลค้า
ข้าวให้มีราคาสูง 

ส านักปลัด 
(พัฒนา
ชุมชน) 

6 โครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลโคกสง่า ปีละ 2 
หมู่บ้าน 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชน
ได้รับการ
สนับสนุน

ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนได้มี
ความรู้และ
เข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริม
ปลูกข้าวพันธุ์ดี 

เพื่อให้เกษตรกรมีข้าว
พันธุ์ดีไว้เพาะปลูก 
-เพื่อจัดตั้งกองทุนเมล็ด
พันธุ์ข้าวพันธ์ดีส่งเสรมิ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
มาปลูกข้าวและการให้ผล
ผลิตที่ด ี
 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

กลุ่มได้รับ
การสนับสนนุ

เมล็ดพันธุ์
ข้าว 

ผลผลติข้าว
เพิ่มข้ึนจาก ไร่ละ 
400 กกเป็น 
450 กก  
-มีรายได้เพิ่มข้ึน 
-มีผลผลติข้าว
เพียงพอในชุมชน 

ส านักปลัด 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ระยะสั้น   
  

-เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากไร้ เด็กนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปมีรายได้พอ
เลี้ยงชีพ  เพื่อสร้างอาชีพ 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน  
-เพื่อเป็นผลิตภัณฑส์ร้าง
อาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 

จัดฝึกอบรมอาชีพ 
ให้กับผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มอาชีพ 
จ านวน 50 คน/ รุ่น  

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

ประชาชน
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากจน 
กลุ่มอาชีพ มี
รายได้เพ่ิม  มี
อาชีพเสริม 

ส านักปลัด 

9 โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝูาย 
– ผ้าไหม 

-  เพื่อให้กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนท่ัวไปมีรายได้พอ
เลี้ยงชีพ   
เพื่อสร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน  
-  เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สร้าง
อาชีพให้กับประชาชนท่ัวไป 

จัดฝึกอบรมอาชีพ 
ให้กับผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มอาชีพ 
จ านวน 50 คน/ รุ่น  

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

กลุ่มได้รับ
การ

ฝึกอบรม 

ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากจน 
กลุ่มอาชีพ มี
รายได้เพ่ิม  มี
อาชีพเสริม 

ส านักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่ม
อาชีพพัฒนา
ศักยภาพ กลุ่ม
สตรี และ อสม.  

เพ่ือฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานให้สตรี
และ อสม.ไปศึกษาดู
งานของอสม.ใน
ต าบล 

จัดโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานด้านความรู้
พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
ให้กับ สตรีและ อสม.ใน
ต าบล 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

จัดฝึกอบรม
ให้กลุ่มสตรี
และ อสม. 

 สตรี. อสม.ได้มี
การพัฒนาด้าน
ความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาด้าน
สาธารสุขมูล
ฐาน 
 

ส านักปลัด 

11 โครงการจัดต้ัง
ศูนย์จ าหน่าย
สินค้า OTOP  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือจัดแสดง 
จ าหน่ายและกระจาย
สินค้า OTOP ของ
หมู่บ้าน ให้เป็นที่รู้จัก 
ของประชาชนทั่วไป 

ศูนย์จัดแสดง จ าหน่าย 
และกระจายสินค้า OTOP 
ของหมู่บ้าน เป็นศูนย์
ขนาดเล็ก ในบริเวณ ศาลา
ประชาคมหมู่ที่ 4 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

30,000 
(อบต.) 

มีศูนย์
จ าหน่าย
สินค้า 
OTOP 

ประจ าหมู่ที่ 
4 

จัดแสดง 
จ าหน่ายและ
กระจายสินค้า 
OTOP ของ
หมู่บ้าน ให้เป็น
ที่รู้จัก ของ
ประชาชนทั่วไป 

ส านักปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริหาร 
จัดการ ศัตรูพืช 

-  เพื่อให้บริการ และ
ติดต่อประสานงานให้
ความช่วยเหลือ
เกษตรกร และเตือนภัย
การระบาด 
-  เพื่อการเฝูาระวัง
ติดตามสถานการณ์การ
แพร่ ระบาด 
-   เพื่อส่งเสริม ให้
เกษตรกรใช้สารชีวภณัฑ์ 
หรือ การควบคุมโดยใช้
ธรรมชาติวิธีแทน
สารเคมี ซึ่งจะปลอดภยั
ต่อสิ่งแวดล้อม 

โดย ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบล ร่วมกับ 
ส านักปลัด อบต.โคกสง่า 
จัดตั้งศูนย์บริหาร จัดการ 
ศัตรูพืช  
จ านวน  1  ศูนย ์

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

มีการ
จัดตั้ง
กลุ่ม 

-ได้ให้บริการ และ
ติดต่อประสานงาน
ให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร และ
เตือนภัยการระ
ยาด 
- ไดรับการเฝูา
ระวังติดตาม
สถานการณ์ 
ระบาด 
-ได้รับการส่งเสรมิ ให้
เกษตรกรใช้สารชีว
ภัณฑ์ หรือการ
ควบคุมโดยใช้วิธี
ธรรมชาติแทน
สารเคมี  

(ศบกต.)
และ 
ส านักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์และ
เพศศึกษา และ
ปูองกันภัยคุกคาม
ทางเพศให้เยาวชน 
 

-เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองเพศศึกษา 
-เพื่อเป็นแนวทางใน
การปูองกันป๎ญหาใน
เร่ืองเพศที่อาจเกิด
ขึ้นกับนักเรียนได ้
-เพื่อให้นักเรียนมี
วิธีการปูองกัน 
หลีกเลี่ยง ปฏิเสธใน
เร่ืองเพศศึกษาที่ไม่
เหมาะสมได ้
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์และเพศศึกษา 
และ นักเรียน และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถน าความรู้
เร่ืองเพศศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวนัได้เปน็อย่างดี 
เด็กนักเรียนและเยาวชน 
ภายในต าบลโคกสง่า 
 จ านวน 1  คร้ัง / ปี  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

มีการจัด
อบรมให้
ความรู้กับ
กลุ่มเยาชน 

-นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเร่ือง
เพศศึกษาและ
เป็นการปูองกัน
ป๎ญหาในเร่ือง
เพศที่อาจเกิดขึ้น
เกิดขึ้นกับ
นักเรียนได ้
และให้นักเรียนมี
วิธีการปูองกัน 
หลีกเลี่ยง ปฏิเสธ
ในเร่ืองเพศศึกษา
ที่ไม่เหมาะสมได ้

ส านักปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริม
เสวนาสร้าง
ความสุขอย่าง
ยั่งยืน 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารราชการ
แผ่นดินและรับฟ๎ง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อสร้าง
ความสุข ความ
สามัคคีของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
พ้ืนที่ อบต.เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จัดกิจกรรม
อบรมให้
ความรู้ 

-เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการ
สร้างความรัก
ความสามัคคี 
การอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์
ภายใต้ความ
แตกต่างและ
หลากหลายของ
คนในสังคม
รับทราบป๎ญหา
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการสร้าง
เครือข่ายการ
ควบคุมด้านการ
ควบคุมไฟปุาแบบ
มีส่วนร่วม 

-เพ่ือสร้างความรู้
ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของปุาไม้
ที่ทุกคนจะช่วยกัน
ดูแลรักษาเพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้
ประชาชนและทุก
ภาคส่วนในพื้นท่ี มี
จิตส านึกท่ีจะเข้า
ควบคุมและดับไฟปุา
ตั้งแต่เริ่มต้นเกิดเหตุ
เพ่ือมิให้การเผาปุา
ไหม้ลุกลามไฟปุา
ขนาดใหญ่ 

จัดตั้งครือข่ายควบคุมด้าน
การควบคุมไฟปุาแบบมี
ส่วนร่วม  จ านวน  50 คน 
 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

จัดตั้ง
เครือข่ายด้าน
ควบคุมไฟปาุ 

-   ประชาชนใน
พื้นที่ได้เลง็เห็น
ความส าคัญของ
ปุาไมท้ี่ทุกคนจะ
ช่วยกันดูแล
รักษา 
-  สร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่มิให้มีการ
เผาปุาและ
ช่วยกันสอดส่อง
ดูแลรักษาปาุไม้   

ส านักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการจัดตั้ง
ตลาดชุมชน 

-  เพื่อเป็นตลาด
กลางสนิค้าในเขต
ต าบลโคกสงา่ 
-  เพื่อเป็นตลาด
การค้าสินคา้ OTOP 
ของต าบลโคกสง่า 
-เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าภาค
การเกษตรและ
ครัวเรือน 

จัดตั้งตลาดการค้า
ชุมชน ภายใน
ต าบลโคกสง่า 
จ านวน 1 ศูนย์ 
การค้า 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

มีการจัดตั้ง
ตลาด 

มีตลาดขาย
สินค้าในเขต
ต าบลโคกสงา่ 
ตลาดการค้า
สินค้า OTOP 
ของต าบล
โคกสง่า 

ส านักปลัด 
(พัฒนา
ชุมชน) 

รวม 1,640,000 1,640,000 1,660,000 1,660,000 1,690,000    
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน เมล็ด
พันธุ์พืชผัก เพื่อ
การเพาะปลูก 

-เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน เมล็ดพันธุ์
พืช ให้กับเกษตรกร  
-เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวของ
เกษตรกร 

ส่งเสริมสนับสนุน เมล็ด
พันธุ์พืช ให้กับเกษตรกร  
โดยการหาเมล็ดพันธุ์พืช 
ให้กับเกษตรกร  
 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

กลุ่มได้รับ
การ

สนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ 

 ส่งเสริม
สนับสนุน เมล็ด
พันธุ์พืช ให้กับ
เกษตรกร  
และสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว
ของเกษตรกร 
ในต าบลโคกสง่า 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน กลุ่ม
ปลูกพืชสมุนไพร 

  เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน กลุ่มท่ีมี
ความ ต้องการที่จะ
ปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือ
ใช้ในครัวเรือน หรือ
เพ่ือขายให้กับตลาด 

ส่งแสริมเงินทุนให้กับกลุ่ม
หรือเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

สนับสนุน
การปลูกพืช
สมุนไพร 

กลุ่มได้รับการ 
สนับสนุน ปลูก
พืชสมุนไพร 
เพ่ือใช้ใน
ครัวเรือน หรือ
เพ่ือขายให้กับ
ตลาด 

ส านักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจัดซื้อ
พันธุ์ปลา  

-  เพ่ือเป็นการประกอบ
อาชีพของประชาชน  และ
ภาวะทางโภชนาการของ
ประชาชน  
-เพ่ือเพ่ิม และอนุรักษ์
ทรัพยากรให้แก่แหล่งน้ า 

จัดซื้อพันธุ์ปลาเพ่ือ
ปล่อยในสระน้ า ใน
ที่สาธารณะภายใน
ต าบลโคกสง่า เนื่อง
ในวันที่ 12 
สิงหาคม ของทุกปี 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
 (อบต.) 

40,000 
 (อบต.) 

40,000 
 (อบต.) 

40,000 
 (อบต.) 

จัดหาพันธ์
ปลาปล่อย
ในสระน้ า
สาธารณะ 

ประชาชนได้มีการ
ประกอบอาชีพ และ
ภาวะทางโภชนาการ
ของประชาชน ดีขึ้น 
และเพ่ิมการ อนุรักษ์
ทรัพยากรให้แก่แหล่งน้ า 

ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม
การเพาะเลื้ยง
เป็ด-ไก่พ้ืนเมือง  

-เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
วิทยากรสู่เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงเป็ดไก่พื้นเมืองและ
ประชาชนทั่วไป 
-เพื่อให้เกิดการจัดตั้งหรือ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เป็ดไก่
พื้นเมือง 
-เพื่อสนับสนุนการสง่ออกปลา 

จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
เป็ด-ไก่พ้ืนเมือง
จัดหาตลาดให้ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

มีการจัดตั้ง
ตลาดปลา 

ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้จากวิทยากรสู่
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
เป็ดและไก่พ้ืนเมือง
ประชาชนทั่วไปให้เกิด
การจัดตั้งหรือพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
เป็ดไก่ 

ส านักปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุน เมล็ด
ข้าวพันธ์ดี (หอม
มะลิ, ก.ข. 6) 

ข้าวเป็นพชือาหารหลักที่
ส าคัญของประเทศไทย 
ในการปลูกข้าวของไทย
นั้นมีพนัธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก
อยู่มากมาย จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการพฒันา
และปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ข้าวที่ดี เหมาะกับ
พื้นที่ ซึ่งจะท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
ช่วยเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพให้
เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมป๎จจบุันได้ด ี 

การคัด เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี
เป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่มี

ความส าคัญเปน็อันดบัแรก
ในการเพิ่มผลผลติของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดย 
ไม่ต้องเพิ่มทุนการผลิตใน

ส่วนทีไ่ม่คุ้มค่ากับการ
ลงทุนทั้งนี้หากได้พันธุ์ข้าว
ที่ดีย่อมส่งผลในการเพิ่ม
ผลผลติข้าวต่อ ไร่สงู มี
คุณภาพเมล็ดมาตรฐาน 

คุณสมบัติในการตา้นทาน
โรคและแมลงศัตรูข้าวได้ดี 
มีคุณค่าทางโภชนาการสงู 
เป็นที่ต้องการของตลาด

และผู้บรโิภคทั่วไป 

- 
 

- 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ได้มีการ
ส่งเสริม 

สนับสนุน 
เมล็ดข้าว
พันธ์ดี 

(หอมมะลิ, 
ก.ข. 6) 

ข้าวเป็นพชือาหารหลักที่
ส าคัญของประเทศไทย ใน
การปลูกข้าวของไทยนั้นมี
พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกอยู่
มากมาย จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการพฒันา
และปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ข้าวที่ดี เหมาะกับ
พื้นที่ ซึ่งจะท าให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มช่วยเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพให้
เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมป๎จจบุันได้ด ี 
 
 

ส านักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการ ปรับปรุง
พันธ์ข้าว ต าบล
โคกสง่า 

ข้าวเป็นพชือาหารหลักที่
ส าคัญของประเทศไทย 
ในการปลูกข้าวของไทย
นั้นมีพนัธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก
อยู่มากมาย จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการพฒันา
และปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ข้าวที่ดี เหมาะกับ
พื้นที่ ซึ่งจะท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
ช่วยเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพให้
เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมป๎จจบุันได้ด ี 

การคัด เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี
เป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญเปน็อันดบัแรก
ในการเพิ่มผลผลติของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดย 
ไม่ต้องเพิ่มทุนการผลิตใน
ส่วนทีไ่ม่คุ้มค่ากับการ
ลงทุนทั้งนี้หากได้พันธุ์ข้าว
ที่ดีย่อมส่งผลในการเพิ่ม
ผลผลติข้าวต่อ ไร่สงู มี
คุณภาพเมล็ดมาตรฐาน 
คุณสมบัติในการตา้นทาน
โรคและแมลงศัตรูข้าวได้ดี 
มีคุณค่าทางโภชนาการสงู 
เป็นที่ต้องการของตลาด
และผู้บรโิภคทั่วไป 

- 
 

- 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ได้มีการ
ปรับปรุง
พันธ์ข้าว 

ที่ดีมี
มาตรฐาน 

ข้าวเป็นพชือาหารหลักที่
ส าคัญของประเทศไทย ใน
การปลูกข้าวของไทยนั้นมี
พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกอยู่
มากมาย จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการพฒันา
และปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ข้าวที่ดี เหมาะกับ
พื้นที่ ซึ่งจะท าให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มช่วยเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพให้
เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมป๎จจบุันได้ด ี 
 
 

ส านักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุน พันธุ์มัน
ส าประหลัง เพื่อ
การเพาะปลูก 

- เพ่ือใช้เป็นอาหาร
มนุษย์ โดยใช้ส่วนหัว 
น ามา ต้ม นึ่ง ย่าง อบ 
เชื่อม เป็นอาหารชนิด
ต่างๆ  ส่วนใบ น ามา 
ต้มจิ้มน้ าพริก  
- เพ่ือใช้เป็นอาหาร
สัตว์ 

มันส าปะหลังเป็นพืชที่ใช้
ประโยชน์ได้ทุกส่วน 
ต้ังแต่ยอดใบจนถึงราก 
(หัวมัน) เพื่อการบริโภค
เป็นอาหารมนุษย์ และ
อาหาร สัตว์ รวมถึงใช้
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ 

- 
 

- 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ไดส้่งเสริม 
สนับสนุน 
พันธ์มันส า
ประหลัง 
เพ่ือการ

เพาะปลูก 

ใช้เป็นอาหารมนุษย์ โดย
ใช้ส่วนหัว น ามา ต้ม นึ่ง 
ย่าง อบ เชื่อม เป็น
อาหารชนิดต่างๆ และใช้
เป็นอาหารสัตว์ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ผ.02 

ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุนธนาคาร
ต้นไม้ 

- ส่งเสริมให้ผู้ปลูกต้นไม้ ใน
ชุมชนเดียวกนั หรือ ชุมชน
ใกล้เคียงกันจัดตั้งเป็น
ธนาคารตน้ไม้ เพื่อสร้าง
ความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยนื 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนสามารถพึ่งพา
ตนเอง พึ่งพาซึ่งกนัและกัน 
และเชื่อมโยงเปน็เครือข่าย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกตน้ไม้อยา่ง
เป็นระบบมีความโปร่งใส 
ชัดเจน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
มีการติดตามประเมนิผล
อย่างต่อเนื่อง 

จัดตั้งธนาคารตันไม้ 
จ านวน 1 แห่งในต าบล
โคกสง่า 

- 
 

- 
 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ได้มีการ
จัดตั้ง

ธนาคาร
ตันไม้เพ่ือ
สร้างความ
พอเพียง 
มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

ส่งเสริมให้ผู้ปลูกต้นไม้ 
ในชุมชนเดียวกัน หรือ 
ชุมชนใกล้เคียงกัน
จัดตั้งเป็นธนาคาร
ต้นไม้ เพื่อสร้างความ
พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนสามารถ
พึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่ง
กันและกันได ้

ส านักปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุน 
“เยาวชนคนรุ่น
ใหม่ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม” 

สิ่งแวดล้อมเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
คุณค่ายิ่ง ชุมชนที่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี มีการ
พัฒนาพ้ืนท่ี สิ่งแวดล้อม
ให้เป็นระเบยีบ และ
สะอาดอยูส่ม่ าเสมอย่อม
ส่งผลให้ชุมชนน่าดูนา่มอง 
ทัศนียภาพก็จะดไีปด้วย 
การปล่อยปละละเลยให้
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเสื่อม
โทรม จะส่งผลกระทบให้
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนนั้นเสื่อมไปด้วย โดย
ให้ประชาชนในชุมชนนั้นมี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เพ่ือให้ได้
ศักยภาพชีวิตที่ดีที่สดุ 

ปลูกจิตส านึกให้ 
“เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม” โดยให้
เยาวชนในชุมชนนั้นมี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้
ศักยภาพชีวิตที่ดีที่สุด 

- 
 

- 
 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ได้มีการ
ส่งเสริม 
สนับสนุน 
“เยาวชน
คนรุ่นใหม่ 

ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อ

ม” 

สิ่งแวดล้อมเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
คุณค่ายิ่ง ชุมชนที่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี มีการพัฒนา
พื้นที่ สิ่งแวดล้อมให้เป็น
ระเบียบ และสะอาดอยู่
สม่ าเสมอย่อมส่งผลให้ชุมชน
น่าดูน่ามอง ทัศนียภาพก็จะ
ดีไปด้วย การปล่อยปละ
ละเลยให้สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเสื่อมโทรม จะส่งผล
กระทบให้คุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนนั้นเสื่อมไปด้วย 
โดยให้ประชาชนในชุมชน
นั้นมีส่วนร่วมและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้
ศักยภาพชีวิตที่ดีที่สดุ 

ส านักปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการไร่นาสวน
ผสม   

การจัดท าไร่นาสวน
ผสม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้ที่
มั่นคง  มีครอบครัวที่
อบอุน่ ซึ่งจะส่งผลให้
ชุมชนและประเทศชาติ
เข้มแข็งได้   

โดยการให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าไร่นาสวน
ผสม  จัดฝึกอบรมศึกษา
ดูงานสถานที่ท าไร่นา
สวนผสมที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

จัด
ฝึกอบรม
ให้กลุ่ม 

เกษตรกร 

ได้มกีารจัดท าไร่
นาสวนผสม 
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
สามารถช่วยให้
เกษตรกรมี
รายได้ที่ม่ันคง  
มีครอบครัวที่
อบอุ่น ซึ่งจะ
ส่งผลให้ชุมชน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุา
สาธารณะ
ประโยชน์ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า 

เพ่ือรักษาสภาพปุาไม้ที่
สมบูรณ์ไม่ให้ถูกบุกรุก
และท าลาย 
-เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพปุาไม้/
พ้ืนที่ปุา
สาธารณประโยชน์และ
พ้ืนที่ใช้ร่วมกันให้
กลับมามีสภาพที่
สมบูรณ์ 

-ปูองกันรักษาฟื้นฟูปาุ
สาธารณประโยชน์ใน
ต าบลโคกสงา่ ทุกแห่ง 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จัด
โครงการ
อนุรักษ์ปุา

ชุมชน 

-สภาพปุา
สาธารณประโย
ชน์มีความอุดม
สมบูรณ 
-ปุาไม้ได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูโดย
ชุมชนสามารถ
ปลูกฝ๎งสร้าง
จิตส านึกต่อการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

ผ.02 
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   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการรักษ์ปุา
รักษ์น้ ารักแผ่นดิน 

-  เพ่ือความร่มรื่น 
-  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ให้กับต าบลและฟ้ืนฟู
สภาพปุาชุมชน 
เพ่ือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
และปลูกต้นไม้ เนื่องใน
วันส าคัญ   

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

จัด
กิจกรรม

ปลูกต้นไม้
ในวัน
ส าคัญ
ต่างๆ 

-  สภาพปุา
ชุมชนมีความ
สมบูรณ์ 
 -  พ้ืนที่สีเขียว
ในต าบลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 
-  ต าบลโคกสง่า
มีความร่มรื่น 
น่าอยู่ 

ส านักปลัด 

11 โครงการส่งเสริม 
สนับสนนุการผลติ
พืชอินทรีย์(ปลูกผัก
ปลอดสารพษิ) 

-เพื่อให้เกษตรกรผลิตพืช
อินทรีย์ไว้บริโภค และ
จ าหน่ายได ้
-   เพื่อให้เกษตรกรใน
ชุมชนมีการรวมกลุ่มกัน 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

จัดฝึกอบรมเกษตรกร  
จัดตั้งแปลงปลูกผักอินทรีย์ 
ภายในต าบลโคกสง่า และ 
ศึกษาดูงานกลุ่มปลูกผัก
อินทรีย์ 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

กลุ่มได้รับ
การ

สนับสนนุ
เมล็ดพันธุ์

ผัก 

เกษตรกรผลิตพืช
อินทรีย์ไว้บริโภค 
และจ าหนา่ยได้
และเกษตรกรใน
ชุมชนมีการ
รวมกลุ่มกัน สร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ส านักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

ผ.02 



147 

 

   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ส่งเสริม สนบัสนุน 
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตรต าบลโคกสง่า 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ต าบลโคกสงา่ 

บริหารจัดการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบล 1 คร้ัง / ป ี

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ส่งเสริม
สนับสนนุ

ศูนย์
ถ่ายทอด 

การด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอดฯ บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ส านักปลัด 

13 โครงการเพาะพันธุ์
กล้าไม้ร่วมกับ
เยาวชนต าบลโคก
สง่า 

ส่งเสริมเยาวชนนักเรียนผู้
เป็นอนาคตของชาติให้
มาร่วมบ าเพ็ญประโยชน์
แทนการหมกมุ่นเรื่องยา
เสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
เน้นเรื่องความเสียสละ
และความสามัคคี 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณ
ปุาไม้ที่นับวันลดน้อยลง
ทุกวัน เพ่ือลดโลกร้อนดังที่
เรารณรงค์กันในป๎จจุบัน 

เป็นการเพาะพนัธุ์กลา้
ไม้ร่วมกับเยาวชน
ต าบลโคกสงา่  
จ านวน 1 คร้ัง / ป ี

20,000  
(อบต.) 

20,000  
(อบต.) 

 

20,000  
(อบต.) 

 

20,000  
(อบต.) 

 

20,000  
(อบต.) 

 

เพ่ิม
ปริมาณ
กล้าไม้ 

ส่งเสริมเยาวชน
นักเรียนผู้เป็นอนาคต
ของชาติให้มาร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์
แทนการหมกมุ่นเรื่อง
ยาเสพติดและ
อบายมุขต่าง ๆ เน้น
เรื่องความเสียสละ
และความสามัคคี 

ส านักปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ผ.02 
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   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่  

-เพื่อให้บริการแก่
เกษตรกรในการแก้ไข
ป๎ญหาด้านการผลิตทาง
การเกษตรได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ ์
- เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
วิชาการ หน่วยงาน
ส่งเสริมและศูนย์บริการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจ าต าบล ใน
การฟื้นฟูเกษตรกรให้สา
มาถรท าการผลติทาง
การเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
รวมไปถึงการแกไ้ขป๎ญหา
ร่วมกัน 

ให้บริการทางการเกษตร
ตามความต้องการ และ
เหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้ง
การแก้ไขป๎ญหาร่วมกัน 
และเสริมสร้างความรู้และ
ฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร หรือ
นวัตกรรมที่เหมาะสมแก่
เกษตรกร 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

มีคลินิก
เกษตร
เคลื่อนที ่

ให้บริการแก่เกษตรกรใน
การแก้ไขป๎ญหาด้านการ
ผลิตทางการเกษตรได้
อย่างรวดเร็วและทัน
เหตุการณ์ และบูรณา
การความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
วิชาการ หน่วยงาน
ส่งเสริมและศูนย์บริการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจ าต าบล ใน
การฟื้นฟูเกษตรกรให้สา
มาถรท าการผลติทาง
การเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
รวมไปถึงการแกไ้ข
ป๎ญหาร่วมกัน 

ส านักปลัด 

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

ผ.02 



149 

 

   ข .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
              3.4 แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการค่าใช้จ่าย
ในการรักษาและ
คุ้มครองปูองกัน
ที่ดินอันเปน็สมบตัิ
ของแผ่นดิน 

เพื่อดูแลคุ้มครอง
ปูองกันที่ดินอนัเป็น
สมบัติของแผ่นดนิ 

ดูแลคุ้มครองปูองกัน
ที่ดินอันเปน็สมบตัิของ
แผ่นดิน เชน่ การ
ตรวจสอบรางวัดแนว
เขตที่ดินสาธารณสมบัติ 
และการด าเนนิการอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการดูแลที่
สาธารณะของแผ่นดนิ 

- 
 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวนคร้ังที่
มีการดูแล
คุ้มครอง

ปูองกันที่ดิน
อันเป็นสมบัติ
ของแผ่นดิน 

ได้รับการ
ดูแลคุ้มครอง
ปูองกันที่ดิน
อันเป็นสมบัติ
ของแผ่นดิน 

ส านักปลัด 

รวม 750,000 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ผ.02 
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   4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
การจัดท าปุ๋ยน้ า
หมักชีวภาพ / ปุ๋ย
อินทรีย์ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในต าบล
โคกสง่า   

- เพ่ือให้เกษตรกรได้มี
ความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร 
- เพ่ือลดการใช้สารเคมี 
- เพ่ือลดต้นทุนในการ
เพาะปลูก เพ่ิมรายได้ 

- จัดอบรมจัดท าปุ๋ยน้ า
หมักชีวภาพ   
- จัดศึกษาดูงาน 
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

จัดอบรม
ให้

ความรู้
จัดท าปุ๋ย

หมัก
ชีวภาพ 

-เกษตรกรได้มี
ความ 
รู้ด้านการประกอบ
อาชีพทางการ
เกษตร 
-ลดการใช้สารเคมี 
- ลดต้นทนุในการ
เพาะปลูก และเพิ่ม
รายได ้

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์
การไม่เผาซังข้าว
หลังฤดูเก็บเกี่ยว 
และเผาหญ้า
หน้าแล้ง 

-  เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การรักษาหน้าดิน  
-เพื่อไม่ให้มีการท าลาย
หน้าดินเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการบ ารุงดนิ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ เพ่ือ
สร้างจิตส านึกในการ
รักษาสภาพดินให้อุดม
สมบูรณ์ 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

จัด
กิจกรรม
รณรงค์ 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
รักษาหน้าดิน ไม่
ท าลายหน้าดนิ ลด
ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงดนิ 

ส านักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ผ.02 
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   4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
บ ารุงดิน 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์  
ในการเพาะปลูกได้ 
อย่างถาวร ผลผลิตทาง
การเกษตร ที่ได้ จะ
เป็นผลผลิต ที่มี  
คุณภาพบริสุทธิ์ และ 
ปลอดภัย (Safety 
food) จะเป็น
คุณประโยชน์ ต่อ
ผู้ผลิต และผู้บริโภค 
ช่วยลดต้นทุน ในการ
ผลิต และ ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วย 

โดยเราสามารถใช้วิธี
ธรรมชาติปรับปรุงบ ารุง
ดินได้ โดยเฉพาะ  
การเกษตรแบบเกษตร
อินทรีย์ซึ่งปฏิเสธการใช้
สารเคมีสังเคราะห์
น ามาใช้ปรับปรุง 
บ ารุงดิน  

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ท าการ
ปรับปรุง
บ ารุงดิน 

ท าให้เกิด
ประโยชน์  
ในการเพาะปลูก
ได้ อย่างถาวร 
ผลผลิตทาง
การเกษตร ที่ได้ 
จะเป็นผลผลิต ที่
มี คุณภาพบริสุทธิ์ 
และ ปลอดภัย 
(Safety food)  

ส านักปลัด 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ผ.02 
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   4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเกษตร
อินทรีย์   

เพื่อพัฒนาระบบการผลติไปสู่แนวทาง
เกษตรผสมผสานท่ีมีความหลากหลาย
ของพืชและสัตว์เพื่อพัฒนาระบบการ
ผลิตที่พ่ึงพาตนเองในเรื่องของ
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารเพื่อ
ปูองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติทีท่ า
ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

ท าการพัฒนาระบบการ
ผลิตไปสู่แนวทางเกษตร
ผสมผสานท่ีมีความ
หลากหลายของพืชและ
สัตว์เพื่อพัฒนาระบบการ
ผลิตที่พ่ึงพาตนเองในเรื่อง
ของอินทรียวัตถุและธาตุ
อาหาร 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ท าการพัฒนา
ระบบการ
ผลิตไปสู่
แนวทาง
เกษตร

ผสมผสาน 

พัฒนาระบบการ
ผลิตไปสู่แนวทาง
เกษตรผสมผสาน
ที่มีความ
หลากหลายของ
พืชและสัตวเ์พื่อ
พัฒนาระบบการ
ผลิตที่พ่ึงพาตนเอง
ในเรื่องของ
อินทรียและธาตุ
อาหาร 

ส านักปลัด 

5 โครงการ 
สนับสนุน 
โครงการต่างๆ อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ /พระ
ราชเสาวนีย์ /พระ
ราชด ารัส 

เป็นโครงการที่พระองค์ทรงวางแผน
พัฒนา และทรงเสนอแนะให้รัฐบาล
ร่วมด าเนินการตามแนวพระราชด าริ  
มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาในดา้น
ต่างๆ ท้ังเพื่อการศึกษา โดยโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด ารินี้ มีทัง้ที่
เป็นโครงการระยะสั้น และโครงการ
ระยะยาว 

ส าหรับเป็นค่าอาหาร 
วัสดุ – อุปกรณ์ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัน
เนื่องมาจากโครงการ
พระราชด าริ /พระราช
เสาวนีย์ /พระราช
ด ารัส 

30,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 

20,000 
(อบต.) 

 

20,000 
(อบต.) 

 

จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ได้มีการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ทั้งเพื่อ
การศึกษา โดย
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด ารินี้ มีทั้งที่
เป็นโครงการระยะสั้น 
และโครงการระยะ
ยาว 

ส านักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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   4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปลูกพืช
ปุ๋ยสดบ ารุงดิน 

เพ่ือให้ต้นปุ๋ยพืชสดมี
ช่วงการเจริญเติบโต
เพียงพอที่จะผลิตมวล
พืชสดได้มาก มีความ
เข้มข้นของธาตุ
ไนโตรเจนสูงและไถ
กลบต้นปุ๋ยพืชสดก่อน
การปลูกข้าวตาม
ก าหนดเวลา เช่น ปอ
เทือง ฯลฯ เป็นวิธีที่ 
ต้นทุนต่ าสุด แต่
ประสิทธิภาพสูงมาก 

โดยการสนับสนุนเมล็ด
ปอเทือง 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

สนับสนุ
นเมล็ด
ปอเทือง 

ให้ต้นปุ๋ยพืชสดมี
ช่วงการ
เจริญเติบโตเพียง
พอที่จะผลิตมวล
พืชสดได้มาก มี
ความเข้มข้นของ
ธาตุไนโตรเจนสูง
และไถกลบต้น
ปุ๋ยพืชสดก่อน
การปลูกข้าวตาม
ก าหนดเวลา เช่น 
ปอเทือง ฯลฯ  

ส านักปลัด 

รวม 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000    
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุง คันคู
รอบหนองแวง 
(หนองน้ าสา
ธารณ) หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจรไปมา
ภายในหมู่บ้านไดร้ับ
ความสะดวก  
ปลอดภัย ตลอดปีและ 
มีการขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรัง  
ขนาด ผิวจราจร กว้าง 3  
เมตร ระยะทาง 1,500 
เมตร  

-- - 
 

-- 112,500 
(อบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

มีสถานพักผ่อน
หย่อนใจและที่ออก
ก าลังกายการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต 

2 โครงการ
ก่อสร้างคลอง
ส่งน้ า คสล. 
(ฝายใหญ่ – 
หนองแวง) หมู่
ที่ 4 

เพื่อระบายน้ าลงสู่
หนองน้ าสาธารณะ
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล  
จากฝายใหญ–่ หนองแวง 
กว้าง 2 เมตร สูง 1 เมตร 
ระยะทาง 1,500ม.        

- - 
 

300,000 
(อบต.) 

- 
 

300,000 
(อบต.) 

ก่อสร้าง
คลองส่ง

น้ า 

ได้มีคลองระบายน้ า
ลงสู่หนองน้ า
สาธารณะในช่วงฤดู
ฝน 

อบต. 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าลน้ (จากนา
นางสมหวัง มูลธิ
ยะ) หมู่ที่  6 

เพื่อให้เกษตรกรได้
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

  โดยท าการก่อสร้างฝาย
น้ าลน้สน้กว้าง 5 เมตร 
ยาว 15 เมตร สูง 3 
เมตร 

- 
                                               

600,000 
(อบต.) 

- 
 

- - 
 

มีการ
ก่อสร้าง 
ฝายน้ า

ล้น 

เกษตรกรได้มีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่าง
พอเพียง ป๎ญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้งได้รับการ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

อบต. 

4 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าลน้ (จากที่
นานายไพรโรจน์ 
มูลธิยะ) หมู่ที่  6 

เพื่อให้เกษตรกรได้
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

 ก่อสร้างฝายน้ าล้นสนั
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร สูง 3 เมตร 

- 
                                               

600,000 
(อบต.) 

- 
 

- - 
 

มีการ
ก่อสร้าง 
ฝายน้ า

ล้น 

เกษตรกรได้มีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่าง
พอเพียง ป๎ญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้งได้รับการ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

อบต. 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอก
คลอง(รอบโคกหลักหิ
นาธารณประโยชน์)  
หมู่ที่  8 

เพื่อปูองกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 

ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะกว้าง 3 ม.ยาว 
700ไร่ ลึก 1 ม. 

100,000 
(อบต.) 

- - 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 

ขุดลอก
คลองรอบ
โคกหลัก
หิน 

 การบุกรุกที่
สาธารณะลดลง 

อบต. 

6 โครงการขุดบ่อ
บาดาลเพื่อ
การเกษตร (ใน
เขตพ้ืนที่ต าบล
โคกสง่า 

เพ่ือให้เกษตรได้มี
น้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  
จ านวน 25 บ่อ 

500,000 
(อบต) 

- - 500,000 
(อบต) 

500,000 
(อบต) 

มีการขุด
เจาะบ่อ
บาดาล

ให้เกษตร 

เกษตรกรไดม้ีน้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียง ป๎ญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้งไดร้ับการ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

อบต. 

7 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ า(ล าห้วย
หนองผือ – หนอง
ไผ่) 

เพื่อน าน้ าในฤดูฝน
ไหลเข้าหนองน้ า
สาธารณประโยชน ์

ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
ระยะทาง 600 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

250,000 
(อบต.) 

- - - 250,000 
(อบต.) 

มีการ
ระบายน้ า
ไปหนอง

น้ า
สาธารณะ 

น้ าในฤดูฝนไหล
เข้าไปหนองน้ า 
สาธารณประโยช
น์ 

อบต. 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ผ.02 
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
หนองน้ าสาธารณะ 
หนองบ้านคูขาด ม
1,2,7,9 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองน้ าสาธารณะ เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจที่และ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการ
ปลูกบัวแดง 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

มีสถานที่
พักผ่อน

หย่อนใจใน
ต าบลโคก

สง่า 

หนองน้ าสาธารณะ
ได้รับการปรบัปรุงให้
สวยงามสามารถใช้
เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจท่องเที่ยวได ้

อบต 

9 โครงการ คลองสวย
น้ าใส ฟืน้ฟูแหล่งน้ า 
ภายในต าบลโคก
สง่า  

-เพื่อก าจัดผักตบชวา
และวัชพชืในแหล่งน้ า
สาธารณะประโยชน ์
-เพื่อแก้ป๎ญหาภัยแล้ง ให้
มีน้ าพอเพียงต่อความ
ต้องการของราษฎรในการ 
อุปโภค – บริโภค และ
การเกษตร  

ท าการปรับปรุงแหล่งน้ า
ทางธรรมชาติและหนอง
น้ าสาธารณะประโยชน์
ให้สวยงาม  ฟื้นฟูแหลง่
น้ า ทีส่ าคัญๆ ภายใน
ต าบลโคกสงา่ 
จ านวน 1 คร้ัง / ป ี

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ปรับปรุง
ฟื้นฟูและ

รักษาแหล่ง
น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ
และหนองน้ า
สาธารณะประโชน์
ในต าบลโคกสงา่
ได้รับการดูแลรักษา
ทุกฟื้นมีน้ าอุปโภค/
บริโภคที่สะอาดลด
มลภาวะทางน้ า   

อบต. 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารสว่นต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ผ.02 
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการธนาคาร
น้ าใต้ดิน  
(หมู่ท่ี 1 – 10) 

สามารถแก้ไขป๎ญหา
ภาวะน้ าท่วมและภัย
แล้งได้ และในช่วงที่น้ า
แล้งก็จะสามารถน าน้ า
ใต้ดินออกมาใช้ได้อย่าง
ไม่มีป๎ญหา 

 

วิธีการก็จะท าในลักษณะ
เป็นการขุดบ่อขนาด 50 x 
50 ซม. ลึกประมาณ 1 -
1.5 เมตร จากนั้นน าเศษ
วัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น
ก้อนอิฐ ยางรถยนต์ 
กระป๋องน้ า ขวดน้ า
พลาสติกน าลงไปใส่ในบ่อ 
ใช้ตระแกงผ้าเป็นตัวกรอง 
เศษดินต่างๆที่จะไหลลงสู่
บ่อ ซึ่งหลังจากท่ีได้มีการ
ท าข้ึนพบว่าน้ าบนผิวดินที่
มีฝนตกลงมา สามารถ
ระบายลงสู่ใตด้ินได้อย่าง
รวดเร็ว แกไ้ขป๎ญหาน้ า
ท่วมขังได้เป็นอย่างด ี

- 
 

- 
 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
และน้ าสามารถ
ระบายลงสู่ดินได้
ภายใน 10 นาที 
 

อบต. 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ผ.02 
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจ้างเหมา 
รถขนขยะ 

- เพื่อการขนถ่ายขยะไป
ก าจัดอย่างถูกวิธี  
- เพื่อปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหาขยะเกลื่อนตามไร่นา 
และรอบๆ หมู่บ้าน 

  จัดซื้อ จัดจ้าง หรือ จ้าง
เหมาบริการ รถขนขยะ  
ค่าจ้างเหมา 24,330 บาท 
/ เดือน จ านวน  12 เดือน  

291,960 
(อบต.) 

291,960 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

จัดหารรถ
เก็บขยะ 

มีรถขนถ่ายขยะที่ดี
และมีมาตรฐาน 
สามารถลดป๎ญหา
ขยะในเขตหมู่บ้าน 

อบต. 

12 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สาย
บ้านนายมงคล  – 
สามแยกนานาย
ชาย ดีจะมาลา) 
หมู่ที่  1            

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.40 เมตร 
ระยะทาง 200  เมตร พร้อม
บ่อพัก 5 บ่อ  

- 
 

90,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- - 
 

การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

13 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สาย
ข้างบ้านนาง
วิสาขะ สิริเขมา
นนท์)  หมู่ที่  2            

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกดิน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.40 เมตร 
ระยะทางทั้งหมด 33  
เมตร   

12,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- 
 

- - การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ผ.02 
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สาย
บ้านนางพวงเพ็ชร 
– บ้านนางเมย )  
หมู่ที่  3            

-  เพื่อการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู ่

วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน
สาม ขนาด 0.40 เมตร 
ระยะทางข้างละ200 สอง
ข้างรวม 400  เมตร   

- 
 

 - 
 

150,000 
(อบต.) 

 

- - 
 

การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

15 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า  (สาย
บ้านนางดอกไม้ – 
บ้านนางพิมใจ ) 
หมู่ที่  3             

-  เพื่อการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู ่

วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน
สาม ขนาด 0.40 เมตร 
ระยะทางทั้งหมด   500  
เมตร   

- 
 

- 
 

150,000 
(อบต.) 

 
 

- - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

16 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า(สายบ้าน
โคกสว่าง- หนอง
ใต้) หมู่ที่ 3 

-  เพื่อการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ท าให้เกิดน้ าขัง  
-  เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู ่

วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน
สาม ขนาด 0.60 เมตร 
ระยะทางทั้งหมด   500  
เมตร   

- 
 

- 
 

- 
 

250,000 
(อบต.) 

 

- 
 

การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

17 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า(สาย
บ้าน นางลาณี -
นางแต้ม)หมู่ที่ 3 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่ท าให้
เกิดน้ าขัง  
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ขนาด 30 ซม 
ระยะทางทั้งหมด 200 
เมตร   

90,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- 
 

- - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

18 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า(สาย
บ้านนางอรัญญา 
– นางวิรัตน์) หมู่ที่ 
3 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่ท าให้
เกิดน้ าขัง  
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ขนาด 20 ซม 
ระยะทางทั้งหมด   
140  เมตร   

32,400 
(อบต.) 

 

- 
 

- - - 
 

การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

19 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า  (สาย
หน้าวัด) หมู่ที่  4           

-  เพ่ือการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่
ก่อให้เกิดน้ าขัง  
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ขนาด 0.40 
เมตร ระยะทางท้ังหมด 
155  เมตร  พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 60ซ.ม X 
60 ซม 

69,800 
(อบต.) 

 

- 
 

- - - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

20 โครงการวางท่อระบายน้ า  
(สายนายประสงค์– นาย
สุภาพ ยศม้าว)  
หมู่ที่  4           

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดู
ฝน ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง  
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่า
อยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ขนาด 0.40 
เมตร ระยะทางท้ังหมด 
210  เมตร พร้อมบ่อ
พัก   

- 
 

- 
 

94,500 
(อบต.) 

 

- - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

21 โครงการวางท่อระบายน้ า
(สาย บ้านนายคะนอง
เดช  วรวงษ์ –นาย
ประสงค์  แจ่มมงคล)  
หมู่ที่. 4  

-  เพื่อการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง -  
เพื่อให้เป็นชุมชนนา่อยู ่

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ขนาด 0.40 
เมตร ระยะทางทัง้หมด 
200  เมตร  พร้อมบ่อพัก 
20 

- 
 

104,400 
(อบต.) 

 

- 
 

- - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

22 โครงการฝาปิดท่อระบาย
น้ าแบบซีเมนต์  
 หมู่ที่ 5            

-  เพื่อปิดท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน ไม่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุปูองกัน
การตกท่อ 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่อยู ่

จัดหาฝาปิดท่อระบายน้ า 
แบบซีเมนตป์ระมาณ 20 
ฝา 

- 20,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

23  โครกการร่อง
ระบายน้ ารูปตัวยู 
(สายบ้านนายไชย
รัตน์ – นานายค า
เส็จ)  ม.7 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ ารูปตัว
ยู ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทางทั้งหมด 500  
เมตร  พร้อมบ่อพัก 

- 
 

- 
 

- 500,000 
(อบต.) 

 

- 
 
 

การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

24 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า(สาย 
นางจันทร์ – บ้าน
นายประยงค์) 
 หมู่ที่ 5  

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ขนาด 0.30 
เมตร ระยะทางท้ังหมด 
200  เมตร  พร้อมบ่อ
พัก 

- 
 

54,000 
(อบต.) 

 

- - - 
 

การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

25 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า(สายส.
รุ่งเจริญ –บ้าน
นางอ าพร คลังมั่น) 
 หมู่ที่ 5  

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ขนาด 0.30 
เมตร ระยะทางท้ังหมด 
200  เมตร  พร้อมบ่อ
พัก 

- - 54,000 
(อบต.) 

 

- - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

26 โครงการวางท่อระบาย
น้ า(สายหนา้บา้นนาง
มะลิ –ที่นานายใจ  ใจ
ตาง)  
หมู่ที่ 7             

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

 วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ขนาด 0.40 
เมตร ระยะทางท้ังหมด 
300 เมตรพร้อมบ่อพัก    

- 
 

135,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

27 โครงการวางท่อระบาย 
น้ ารูปตัวยู(ท่อฝาคร่ึง)
พร้อมขยายผิวจราจร 
(สาย ศาลากลาง
หมู่บ้าน – นางบัวกอง  
ใจตาง) 
หมู่ที่ 7 

-  เพ่ือการระบายน้ าออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่
ก่อให้เกิดน้ าขัง เกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทางทั้งหมด 200  
เมตร  ท่อเต็ม 32 ท่อน  
กว้าง 1.70 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

120,600 
(อบต.) 

 

- 
 

- - - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

28 โครงการวางท่อระบาย
น้ ารูปตัวยู(ท่อฝาคร่ึง) 
(สายนางสุวณี – นางรุ่ง
ทิพย์) หมู่ที่ 8            

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง  
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.20 เมตร 
ระยะทางทั้งหมด 230  
เมตร   

- 
 

103,500 
(อบต.) 

 

- - - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 



165 

 

ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

29 โครงการขุดลอกร่อง
ระบายน้ าจาก  (โรงสี
ข้าว-หนองน้ า
หนองบะ) หมู่ที่  8           

-  เพื่อการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่
ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ยงุ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ขนาด 0.40 
เมตร ระยะทางท้ังหมด 
100  เมตร   

- 
 

- 
 

22,500 
(อบต.) 

 

- - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

30 โครงการวางท่อระบาย
น้ า(สายบ้านนายอินทร์ 
– นางแสน) หมู่ที่  8           

-  เพื่อการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่
ก่อให้เกิดน้ าขัง  
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่อยู ่

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ขนาด 0.40 
เมตร ระยะทางทัง้หมด 
200  เมตร   

- - - 
 

90,000 
(อบต.) 

 

- การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

31 โครงการวางท่อระบาย
น้ า (สายนายบุญมา – 
นายต่วน) หมู่ที่ 8            

-  เพื่อการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่
ก่อให้เกิดน้ าขัง -  เพื่อให้เป็น
ชุมชนน่าอยู ่

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ขนาด 0.40 
เมตร ระยะทางทัง้หมด 
230  เมตร   

- 
 

- 
 

- 
 

103,500 
(อบต.) 

- การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

32  โครงการวางท่อระบาย
น้ าสายนายสวุิต – นาย
บุญถม หมู่ที่  8 

-  เพื่อการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธย์ุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่อยู ่

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.40 เมตร 
ระยะทางทั้งหมด 200  
เมตร   พร้อมบ่อพัก 

- 90,000 
(อบต.) 

 

- - - การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

33  โครงการวางท่อซีเมนต์
จากประปา- นางสราญ
รัตน์หมู่ที่  8 

เพื่อการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่
ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธย์ุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่อยู ่

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.40 เมตร 
จ านวน 10 ท่อน   

- 
 

-   4,500 
(อบต.) 

 

- - การระบาย
น้ าในพื้นที่

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

34 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า(สายนาย
ศุภชัย – นานายบุญมี  
สาโส) หมู่ที่ 9            

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดู
ฝน ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง 
และเกิดแหล่งเพาะพันธ์
ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่า
อยู่ 

 วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด 0.40 เมตรระยะทาง 
252 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ขนาด 0.60 X 0.60 
จ านวน22 บ่อ 

150,000  
(อบต.) 

 

 - 
 

- 
 

-  การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

35 โครงการวางท่อระบาย
น้ า(สายสามแยกสวน
นางส ารี คุณวันดี – 
สามแยกคอกหมูนาง
พรรตรี นามศรี)  
หมู่ที่ 9            

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

 วางท่อระบายน้ า  
คสล. ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร พร้อม
บ่อพัก 

- 
 

99,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- - 
 

การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

36 โครงการวางท่อระบาย
น้ า (สาย หน้าประปา) 
บ้านคูขาด  หมู่ที่ 2 

-  เพื่อการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธย์ุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่อยู ่

ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 
1.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
พรอ้มบ่อพักส าเร็จรูป จ านวน 
1 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
โคกสง่าก าหนด 

350,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- 
 

- - การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

37 โครงการร่องระบายน้ า 
ดาดคอนกรีต (สายหน้า 
อบต. – นายประสิทธิ์ 
คุณวันดี) หมู่ที่ 2 

-  เพื่อการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธย์ุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่อยู ่

ขนาดปากกว้าง 1 เมตร สูง 
0.50 เมตร คอนกรีตพนา 
0.05 เมตร ยาว 95 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.โคกสง่าก าหนด 

61,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- 
 

- - การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

38 โครงการท่อ
ระบายน้ าลอด
ถนน (สายรอบ
หนองบะ) หมู่ที่ 3 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่
ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า ขนาด  
0.40 x 0.40 เมตร จ านวน 
7 ท่อน 
 

6,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- 
 

- - การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

39 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หนอง
สมบูรณ์  
หมู่ที่ 10 

-  เพื่อการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่
ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ยงุ 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่อยู ่

โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล. 
มอก. ช้ัน 3  ขนาด 0.30 เมตร  
ระยะทาง 64 เมตร สองข้างทาง 
พร้อมบ่อพัก ขนาด 60 x 60 
จ านวน 8 บ่อ  
 

- - 90,000 
(อบต.) 

- - การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

40 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า บ้าน
โนนพริก หมู่ที่ 7 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่
ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล. 
มอก. ช้ัน 3  ขนาด 0.60 
เมตร ยาว 50 เมตร จ านวน 50 
ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 
1.00 เมตร จ านวน 3 จุด  
 

100,000 
(อบต.) 

- 
 

- -  การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

41 โครงการวางท่อระบาย
น้ า เข้าหนองมน หมู่ที่ 
5 

เพื่อน าน้ าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในกิจการตา่งๆ ให้
ได้มากที่สดุ ให้มีการพัฒนา
อาชีพราษฎรในพืน้ที่มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเน้นหนัก
ในด้านการเกษตร มุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยท าการวางท่อระบายน้ า 
เข้าหนองมน จ านวน 2 จุด  
จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ า 
คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 
0.40 เมตร จ านวน 12 
ท่อน 
จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ า 
คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด  

 0.60 เมตร จ านวน 30 
ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 2 จุด ขนาด 
1.00 x 1.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.โคกสง่าก าหนด 

60,000 
(อบต.) 

- - - - การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

42 โครงการปรับปรุง
ประตูอ่างเก็บน้ า
หนองผือ บ้านหนอง
ไผ่  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือน าน้ าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในกิจการต่างๆ 
ให้ได้มากท่ีสุด ให้มีการ
พัฒนาอาชีพราษฎรใน
พ้ืนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเน้นหนักในด้าน
การเกษตร มุ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยท าการปรับปรุง ประตูอ่าง
เก็บน้ าหนองผือ จ านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 ประตูเปิด – ปิดระบาย
น้ า ขนาด 0.50 เมตร จ านวน 
4 แผ่น  
จุดที่ 2 ประตูเปิด – ปิดระบาย
น้ า ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 
4 แผ่น 
จุดที่ 3 ประตูเปิด – ปิดระบาย
น้ า ขนาด 0.50 x 1.10 เมตร 
จ านวน 4 แผ่นรายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.โคกสง่าก าหนด 
 

115,000 
(อบต.) 

- - - - การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

43 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (พ่อเบ้า สิง
คราม – บ้านแม่
สุนทร เทพสมบัติ)  
หมู่ที่ 2 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง -  
เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทางทั้งหมด 57  เมตร  

32,000
(อบต.) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขงั 

อบต. 

44 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สาย นาง
จันทร์ – บ้านนาย
ประยงค์)  หมู่ที่ 5  

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.40 เมตร 
ระยะทางทั้งหมด 200  
เมตร พร้อมบ่อพัก จ านวน 
25 บ่อ ขนาด 0.60 x 
0.60 เมตร 

180,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- - - 
 

การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

45 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สายหน้า
บ้านนางรัตลดา – 
เสาร์สมภพ)  หมู่ที่ 4 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.30 เมตร 
จ านวน 12 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 1 x 1 เมตร 

50,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- - - 
 

การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.01 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

46 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สายสวน
นางบัวชัย – 
ถนนลาดยาง)  
หมู่ที่ 1 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.40 เมตร 
ระยะทาง 60 เมตร พร้อม
บ่อพักขนาด 80 x 80 ซม. 

- 
 

- 
 

65,700 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

47 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สาย ร.ร. 
คูขาด – ห้วยหนอง
ตระไกล้)  
หมู่ที่ 1 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ขนาด 80 x 
80 ซม. ระยะทาง 100 
เมตร จ านวน 10 บ่อ 

- 
 

- 
 

100,500 
(อบต.) 

- 
 

 การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

48 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า ลงหนอง
แวงกลาง  
หมู่ที่ 4 

-  เพ่ือการระบาย ในฤดู
ฝน ลงหนองน้ าสาธารณะ
บ้านหนองแวงกลาง  

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น
สาม ขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ขนาด 80 x 
80 ซม.  จ านวน 2 บ่อ
ระยะทาง 46 เมตร 

- 
 

48,200 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

การระบาย
น้ าในพื้นท่ี

ดีขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

49 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สาย
นางค าพู่ – ห้วย
หญ้าไทร) หมู่ที่ 
7 

-  เพื่อการระบายน้ า
เสียออกจากหมู่บ้านใน
ฤดูฝน ไม่ก่อให้เกิดน้ า
ขัง และเกิดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่
อยู ่

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ผา่คร่ึงซีก ขนาด 
0.40 เมตร ระยะทาง 
500 เมตร จ านวนท่อ
เต็ม 55 ท่อน และท่อ
ผ่าคร่ึงซีก จ านวน 445 
ท่อน 

- 
 

- 
 

364,700 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

50 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สาย
สามแยกบา้น
นายคูณ – บ้าน
นางสกล)  
หมู่ที่ 9 

-  เพื่อการระบายน้ า
เสียออกจากหมู่บ้านใน
ฤดูฝน ไม่ก่อให้เกิดน้ า
ขัง และเกิดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่
อยู ่

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ชั้นสาม ท่อเต็ม ขนาด 
0.40 x 1.00 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ขนาด 80 
x 80 ซม. จ านวน 20  
บ่อ 

- 
 

- 
 

- 
 

204,000 
(อบต.) 

- 
 

การ
ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
     4.ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                4.3  แผนงานสาธารณสุข 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้การคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง
และศึกษาดูงาน 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
องค์ความรู้การก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี และไม่
เกิดมลภาวะ และ
ศึกษาดูงานกับที่
ประสบความส าเร็จใน
การบริหารจัดการขยะ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
การคัดแยกขยะ
จ านวน 1 ครั้ง / ปี  

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

จัด
ฝึกอบรม

ให้
ความรู้
และ

ศึกษาดู
งาน 

  ประชาชนได้มี
องค์ความรู้การ
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี และ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

รวม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  
    5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุง
ระบบ Internet 
ต าบล (Web site ) 
ค่าเช่าพืน้ที ่

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการข้อมูลข่าวสารทนั
ต่อเหตุการณ์บ้านเมือง 
-  เพื่อการปรับปรุงการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสงา่ 

ปรับปรุงระบบ 
Internet ต าบล  และ 
ปรับปรุง Web site  
ของ ต าบลโคกสง่า1 
คร้ัง / ป ี

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

มีเผยแพร่
ข่าวสาร

ของ 
อบต.มี

ประสิทธิ
ภาพมาก

ขึ้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมือง 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดหาวัสดุ 
โฆษณา, เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์
และจัดท าวารสาร
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร อบต. 

-  เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารของอบต.ให้
ประชาชนได้รับทราบ
การด าเนินงาน 
-เพื่อจัดหาวัสดุ โฆษณา 
และเผยแพร่ และอื่นๆ  
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสงา่ 

จัดหาวัสดุ โฆษณา,
เผยแพร่,และ 
ประชาสัมพนัธ์ เช่น 
พู่กัน สี กระดาษ 
โปสเตอร์ รวมทั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ 

 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

มีการ
เผยแพร่
ข่าวสาร

ของ 
อบต.มี

ประสิทธิ
ภาพมาก

ขึ้น 

ได้มีการ จัดหาวัสดุ 
โฆษณา และเผยแพร ่
และอื่นๆ ส าหรับการ
บริหารงานของ อบต. 
เป็นการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. ให้ประชาชน
ได้รับทราบการ
ด าเนินงาน 

ส านักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
    5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล า โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผ.02 
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ดับที่ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล โคกสงา่ 

-เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ และ
อื่นๆ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
สง่า 
 - เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
ในพื้นที่   
- เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต.โคกสง่า 

โดยท าการจัดซื้อจัด
จ้าง หาครุภัณฑ์ เชน่ 
โต๊ะ เก้าอี้ และ
เครื่องมือในการบริหาร
จัดการด้านธรรมาภิ
บาล ฯลฯ 

300,000 
(อบต) 

300,000 
(อบต) 

300,000 
(อบต) 

300,000 
(อบต) 

300,000 
(อบต) 

มีวัสดุ
ครุภัณฑ์
เพียงพอ
ส าหรับ
การ

ปฏิบัติงา
น 

ได้มีครุภัณฑ์ และอื่นๆ  
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสงา่ 
- อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่   
-ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต.โคกสง่า 

ส านักปลัด
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการ เสริมสร้าง
ให้ความรู้ ทักษะแก่
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจา้ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
ตามสายงานทีป่ฏิบัต ิ

จ านวนผูไ้ด้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.)  

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

บุคคลกรใน 
อบต.ได้รับ
ความรู้ใน

การ
ฝึกอบรม 

บุคลากรมีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนให้มีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 40 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
    5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ผ.02 
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ของ
ผู้น าชุมชน และ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสงา่ 
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลัก
ธรรมาภิบาล) 

-  เพื่อการพัฒนา
บุคลากรของ อบต.ให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 
-  เพื่อพัฒนาภาวะผูน้ า
ให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการของต าบล
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผู้น าชุมชน ทั้ง 10 
หมู่บ้าน  
เช่น ก านนั, ผู้ใหญ่บ้าน
, ส.อบต., ตัวแทนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ และ
พนักงานส่วนต าบล 
และหน่วยงานราชการ 
เช่น สถานศึกษา, 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ฯลฯ 
จ านวน   65 คน  

250,000 
(อบต.) 

250,000
(อบต.) 

250,000
(อบต.) 

250,000
(อบต.) 

250,000
(อบต.) 

บุคคลกรใน 
อบต.ผู้น า

ชุมชนได้รับ
ความรู้ใน

การ
ฝึกอบรม 

-  บุคลากรของ 
อบต.ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 
-  ผู้น ามีความรู้ 
และเข้าใจถึงการ
ท างานของอบต. - 
ผู้น ามสี่วนร่วมใน
การบริหารกิจการ
ของต าบลมากข้ึน- 
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กร
ต่างๆ มากข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  
    5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ผ.02 



178 

 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ เสริมสร้าง
ให้ความรู้ ทักษะแก่
คณะผู้บริหารและ  
เสริมสร้างให้ความรู้ 
ทักษะแก่สมาชิก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา และ
การบริหารงาน 

จ านวนผูไ้ด้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตร 
-หลักสูตรนายก อบต. 
- หลักสูตรรองนายก 
- หลักสูตรเลขานายก อบต. 
 -หลักสูตรสมาชิกสภาฯ 
จ านวนผูไ้ด้รับการฝึกอบรม 
อบต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.)  

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

บุคคลกรใน 
อบต.ได้รับ
ความรู้ใน

การ
ฝึกอบรม 

บุคลากรมีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนให้มีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 40 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบ
โทรศัพท์ ส านักงาน 
อบต.โคกสง่า 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวก ในการ
สื่อสาร 
-เพื่อให้บริการ
ประชาชนเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร 

โดยท าการ ติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 
ส านักงาน อบต.โคกสง่า 

40,000  
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- มีระบบ
สื่อ 

สารที่ด ี

ได้อ านวยความสะดวก 
ในการสื่อสาร และ
ให้บริการประชาชน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

ส านักปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
    5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ผ.01 
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     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจัดท า
แผนที่ภาษี และ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน ของ
อบต.โคกสง่า 

-เพื่อให้ อบต.โคกสง่า มีแผนที่
แม่บทที่สามารถน ามา
ประกอบเป็นแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สินได ้
 - เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล
ที่ดิน(สาระบบที่ดนิ)ในเขต
ต าบลโคกสงา่ 
- เพื่อเป็นการแบ่งพื้นที่ของ
แผนที่แม่บทให้เป็นเขต
(ZONE) เขตย่อย
(BLOCK)อย่างชัดเจนทุกพืน้ที่ 
- เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผนจัดการในพื้นที่
ได้อย่างครอบคลุม 

โดยการจัดท าแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน ของ อบต.
โคกสง่า ให้ทันสมัย 
และทันเหตุการณ์  
จ านวน 1 คร้ัง / ป ี

221,300
(อบต.) 

100,000
(อบต.) 

 

100,000
(อบต.) 

 

100,000
(อบต.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

100,000
(อบต.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

มีการ
จัดท า
แผนที่

ภาษีเป็น
ป๎จจุบนั 

ให้ อบต.โคกสง่า มี
แผนที่แม่บทที่สามารถ
น ามาประกอบเปน็
แผนที่ภาษีทะเบียน
ทรัพย์สินได้ และ เปน็
การรวบรวมข้อมูล
ที่ดิน(สาระบบที่ดนิ)ใน
เขตต าบลโคกสง่า 
ใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผนจัดการ
ในพื้นทีไ่ด้อย่าง
ครอบคลุม 

กองคลัง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
    5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ผ.02 
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการผู้น า
ทีมท่ีมี
ประสิทธิ์ภาพ 
(Effective 
Team 
Leader) 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ที่ต้องการท าให้
องค์กรบรรลุผลส าเร็จที่
คาดหวังไว้ในการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามภารกิจของ
องค์กร การก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ดี โดยผู้น า
และสมาชิกภายในทีม มี
ส่วนร่วมในการก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ควร
ก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ให้
ชัดเจนที่ผลงานมากกว่า 

ฝึกอบรม ใช้เป็น
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ที่
ต้องการท าให้
องค์กรบรรลุผล
ส าเร็จที่คาดหวังไว้
ในการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตาม
ภารกิจขององค์การ
การก าหนด 
ผู้บริหาร, พนักงาน
ส่วนต าบล  
จ านวน 1 ครั้ง / ปี 

120,000
(อบต.) 

120,000
(อบต.) 

120,000
(อบต.) 

120,000
(อบต.) 

120,000
(อบต.) 

มีการ
ฝึกอบรม 
แลศึกษา

ดูงาน 

ได้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ที่ต้องการ
ท าให้องค์กรบรรลุผล
ส าเร็จที่คาดหวังไว้ใน
การด าเนินงานให้
เป็นไปตามภารกิจ
ขององค์กรการ
ก าหนดวัตถุประสงค์
ที่ดี โดยผู้น าและ
สมาชิกภายในทีม มี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

ผ.02 
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    5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการต่างๆ 
ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ด าเนินการใน
พื้นที่ ต าบลโคก
สง่า 

- เพื่อสนับสนุน งบประมาณ
ในการด าเนินการในพ้ืนท่ี 
ต าบลโคกสง่า 
 - เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลโคก
สง่า 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆที่ด าเนินการในพื้นที่ 
อบต.โคกสง่า ที่มีอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  

50,000  
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

จ านวน
สนับสนนุ 
งบประมาณ
ในการ
ด าเนินการใน
พื้นที่ ต าบล
โคกสง่า 

สนับสนุน งบประมาณใน
การด าเนินการในพ้ืนท่ี 
ต าบลโคกสง่า และอประ
โยชน์สุขของประชาชนใน
พื้นที่ต าบลโคกสง่า 

ส านักปลัด 

11 โครงการเช่า
เครื่องถ่าย
เอกสาร ของ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก
สง่า 

- เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า มีเครื่องถ่าย
เอกสารส าหรับไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ 
และเจา้หน้าท่ี เพื่อสนับสนุน
ให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อความ
ต้องการใช้งาน 

โดยท าการจัดหา เช่า
เครื่องถ่ายเอกสารจ านวน 
1 เครื่อง 

- 
 

35,000 
(อบต.) 

35,000 
(อบต.) 

35,000 
(อบต.) 

35,000 
(อบต.) 

มีเครื่อง
เอกสาร ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า มีเครื่องถ่ายเอกสาร
ส าหรับไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ 
และเจา้หน้าท่ี เพื่อสนับสนุน
ให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อความ
ต้องการใช้งาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

ผ.02 
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   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
    5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจ้างเหมา
บริการให้ได้มาซึ่ง
บริการ รวมถึงจ้าง
เหมาบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกสง่า 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการให้ได้มาซึ่งบริการ 
รวมถึงจ้างเหมาบุคลากร
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการเฉพาะครั้งคราวที่มี
ความจ าเป็นเพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติ 
ของส่วนราชการ 

การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมา
บริการ  
ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ 

- 
 

540,000 
(อบต.) 

540,000 
(อบต.) 

540,000 
(อบต.) 

540,000 
(อบต.) 

มีการเบิก
จ่ายเงิน
ค่าจ้าง
เหมา
บริการ 
และ 
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
ของทาง
ราชการ 

จ่ายเป็นค่าบริการให้
ได้มาซึ่งบริการ 
รวมถึงจ้างเหมา
บุคลากรเพ่ือ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
สง่าจ่ายเป็น
ค่าบริการเฉพาะครั้ง
คราวที่มีความจ าเป็น
เพ่ือเสริมการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ปกติ ของส่วน
ราชการ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

ผ.02 



183 

 

   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
    5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์
  
(Smart card 
reader)  

- เพือ่รองรับการยกเลิก
ส าเนาเอกสารใน
กระบวนการ การ
ลงทะเบียนตา่งๆ และ
การยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสู้งอายุ การ
ลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
และการขอรับการ
สงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส ์
- เพื่อให้บริการ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการรับบริการ
ต่างๆ  

โดยการจัดหาเครื่องอ่าน
และเขียนข้อมูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ มี
ความเร็วสัญญานนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ(Interface) 
แบบ USB ได้และ
สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟูา
ขนาด 5 โวลต์, 3 โวลต์ 
และ 1.8 โวลต์ ได้เป็น
อย่างน้อย จ านวน 10 
เครื่อง 

- 
 

7,000
(อบต.) 

7,000
(อบต.) 

7,000 
(อบต.) 

7,000 
(อบต.) 

มีเครื่อง
อ่านบัตร

แบบ
อเนกประ
สงค ์ (Sm
art card 

reader) ที่
เป็น

มาตรฐาน 

รองรับการ
ยกเลิกส าเนา
เอกสารใน
กระบวนการ 
การลงทะเบียน
ต่างๆ และ
ให้บริการ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การรับบริการ
ต่างๆ  

ส านักปลัด 
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

รวม 1,411,300 1,832,000 1,832,000 1,832,000 1,832,000    

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

ผ.02 



184 

 

  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
   5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
           5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า  

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนและองค์กร
เข้ามามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคมรับฟ๎ง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน
และประชาชนต าบล 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

มีการจัดเวที
ประชาคม
รับฟ๎งความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 

ประชาชนและองค์กร
เข้ามามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

2 โครงการ อบต. 
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

  เพ่ือออกพบปะ
ประชาชนให้ความ
เข้าใจในงานของ อบต. 
และเพ่ือให้การบริการ
นอกสถานที่  

ออกหมู่บ้านเปูาหมาย
จ านวน 10 หมู่บ้าน 
และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
งาน อบต.  จ านวน 1 
ครั้ง / ปี 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

มีออก
ให้บริการ

นอกสถานที่
ในการ
บริการ

ประชาชนใน
ด้านต่างๆ  

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลการด าเนินงาน
ของ อบต.และ
ประชาชนได้รับการ
บริการที่  สะดวก และ 
รวดเร็ว   

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

ผ.02 
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  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
   5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
           5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเลือกตั้ง 
นายก องค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกสง่า และ
สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกสง่า (เพิ่มเติม) 

เพื่อให้การด าเนินการ
เลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสงา่ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัต ิ
สภาต าบล  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ และราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

จ านวนผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเข้าร่วม
โครงการ  และ
เลือกตั้งซ่อมใน
กรณีที่สมาชิกตาย
หรือลาออก 
จ านวน 1  คร้ัง/ป ี

- 
 

300,000 
 (อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000  
(อบต.) 

150,000  
(อบต.) 

จัดการ
เลือกตั้ง ให้
เป็นไปตาม
พระราช 
บัญญัติ 

สภาต าบล 
และองค์ 

การบริหาร 
ส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗   

สามารถด าเนินการ
เลือกตั้งนายกอบต. และ
สมาชิกสภาอบต.โคก
สง่าให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัตสิภา
ต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับท่ี ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒
และราชบญัญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ส านักปลัด 

 80,000 380,000 230,000 230,000 230,000    
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

ผ.02 
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  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
   5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
       5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้สิทธิและ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

เพื่อให้ประชาชนมโีอกาส
อย่างกว้างในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตา่งๆของรัฐเพื่อให้
สามารถแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิของพลเมืองได้
อย่างถูกต้อง 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
ระบบราชการ 
เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงาน
ภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

จ านวนผู้เข้า
อบรม คร้ัง/ปี 

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

ผู้บริหาร
สมาชิกอบต.

ได้รับความรู้ใน
เข้ารับการ

อบรม 

บุคลากรมีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนให้มี
ขีดความสามารถใน
การพัฒนาเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 40 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

ผ.01 
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  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
   5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
       5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการศูนย์
ปรองดองสมนา
ฉันท์สร้างความสุข
อย่างยั่งยืน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
โอกาสสร้างความรัก
ความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ในสังคมและพ่ีนอง
ประชาชนตามนโยบาย
รัฐบาล 

จ านวนผู้เข้าอบรม 
ครั้ง/ปี 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จัดอบรม
ประชาชนได้
สร้างความ
รักความ
สามัคคี 

ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในสังคม
และพ่ีน้องประชาชน 

ส านักปลัด 

รวม 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000    
 
 
 
 
 
 
 


