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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
       1.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปูองกัน 
และบรรเทา  
สาธารณภัย 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่
ได้รับความเดือดร้อน 
จากกรณสีาธารณภัย 
(ภัยธรรมชาติ เช่น วาต
ภัย, ภัยแล้ง, อุทกภัย
และภยัหนาว เป็นต้น)
พื้นที ่

ตั้งงบประมาณส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบภัย
ธรรมชาติใหเ้พียงพอ
ตลอดป ี

500,000 
(อบต.) 

 

500,000 
(อบต.) 

 

500,000 
(อบต.) 

 

500,000 
(อบต.) 

 

500,000 
(อบต.) 

 

ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

ราษฎรไดร้ับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 
ในกรณีได้รับความ
เดือดร้อน 

ส านักปลดั 

2 โครงการเติม
น้ ายาถังดับเพลิง
ประจ าหมู่บ้าน 

-  เพื่อเป็นการปูองกนั
ระงับเหตไุฟไหม้ฉุกเฉิน
ในเบื้องต้น 

เติมน้ ายาถังดับเพลิง 
จ านวน 20 ถังและเตมิ
น้ ายา CO2 ปี/จ านวน 5 
ถัง 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวน 
20 ถัง
และเติม
น้ ายา 
CO2 

มีอุปกรณ์ในการ
ปูองกันระงับเหตไุฟ
ไหม้ฉุกเฉินใน
เบื้องต้น 

ส านักปลดั 
 
 
 

 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
       1.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน อปพร. 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย
รูปแบบต่างๆ  และสามารถ
ช่วยเหลือในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 - เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 
 

รุ่นละ 50 คน 
ระยะเวลา 5 วัน 

350,000 
(อบต.) 

 

- 350,000 
(อบต.) 

 

- 
 

350,000 
(อบต.) 

 

มีการ
จัดตั้งศูนย์ 
(อปพร.) 

ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาธารณภัยรูปแบบ
ต่างๆ  และสามารถ
ช่วยเหลือในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่ง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

ส านักปลดั 
 

 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
       1.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน อป
พร. (หลักสตูร
ทบทวน) 

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัย
รูปแบบ ต่างๆและ
สามารถช่วยเหลือในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมและ
ระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับ อปพร.  
 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
 

ฝึกอบรม อปพร.(หลักสตูร
ทบทวน) รุ่นละ 100 คน 
ระยะเวลา 3 วัน 

- 
 

250,000 
(อบต.) 

 

- 
 

250,000 
(อบต.) 

 

- 
 

มีจ านวน
สมาชิกที่
ได้รับการ
ทบทวน

เพิ่มขึ้น 1 
ครั้ง / ป ี

ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาธารณภัยรูปแบบ 
ต่างๆและสามารถ
ช่วยเหลือในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่ง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

ส านักปลดั 
 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอาสาสมัครกู้
ชีพและศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

- เพื่อให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติ
มีความพร้อม มคีวาม
คล่องตัวและเข้าใจข้ันตอน
ในการปฏิบัตเิมื่อเกิดภัย 
- เพื่อให้การบริหารจัดการ
สาธารณภัยทีม่ีความจ าเป็น
ในพื้นที่ ด าเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
 - เพื่อลดความสญูเสียต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
 

จัดโครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน
ประชาชนท่ัวไป/
สถานท่ีราชการใน
เขต อบต.โคกสง่า 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

ทั้งต าบล
โคกสง่า 

บริการประชาชนใน
การสญัจรไปมา 
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

1.1 แผนานรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการตั้งจุดตรวจ 
จุดบริการประชาชน 
(ห้วงเทศกาลปีใหม่  
และ  สงกรานต์หรือ
ตามที่ได้รับการร้อง
ขอ) 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา ไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
เป็นผู้น า 

จัดตั้งจุดตรวจ และจุด
บริการประชาชน ใน
ต าบลในห้วงเทศกาล
ต่างๆ 

90,000 
(อบต.) 

90,000 
(อบต.) 

90,000 
(อบต.) 

90,000 
(อบต.) 

90,000 
(อบต.) 

ป๎ญหา
อุบัติเหตุ
ลดลง 

บริการ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ส านักปลดั 

7 โครงการ สนบัสนุน
งบประมาณ ของกลุ่ม
ผู้น าชุมชนในการออก
ปฏิบัติหน้าท่ี ตาม
ภารกิจ ที่จ าเป็น
เร่งด่วน 
 

เพื่อสาธารณประโยชน์
แก่ส่วนรวมและเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อสังคม 

โดยสนับสนุน เช่นค่า
เดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง 
และค่าอาหาร ตามที่
ออกปฏิบัติงานจริง 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวน
ครั้งท่ี

ได้รับการ
สนับสนุน 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์แก่
ส่วนรวมและ
เป็นแบบอย่างท่ี
ดีต่อสังคม 

ส านักปลดั 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

1.1 แผนานรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการจดังานพิธี
ชุมนุมสวนสนาม วัน 
(อปพร.) ประจ าปี 
(22 มีนาคม) 

-  เป็นการเชิดชูเกียรติแก่
สมาชิก อปพร. ท่ีได้
เสียสละท างานเพื่อสังคม
ด้วยดีตลอดมา- เพื่อเป็น
การแสดงศักยภาพของ
สมาชิก อปพร. ท่ีมีความ
พร้อมในการท างานมี
ความอดทนเสยีสละ ผู้
เสียสละบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์แก่
ส่วนรวมและเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อสังคม 
 

จัดงานพิธีชุมนุมสวน
สนาม 1 วัน อปพร. 
(ไม่น้อยกว่า 50 นาย) 
ประจ าป ี

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

อาสาสมัคร
ได้จัด

กิจกรรม
ร่วมกัน 

-  เป็นการเชิดชู
เกียรติแกส่มาชิก
อปพร. ท่ีได้
เสียสละท างาน
เพื่อสังคมด้วยดี
ตลอดมา 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

1.1 แผนานรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน การแพทย์
ฉุกเฉิน ของศูนย์กู้
ชีพต าบลโคกสง่า 

เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์
กู้ชีพต าบลโคกสง่าให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 
 

ฝึกอบรม ทบทวน 
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

มีการ
ฝึกอบรม 
ทบทวน

จ านวน 1 
ครั้ง / ป ี

ปฏิบัติงานในศูนย์กู้ชีพ
ต าบลโคกสง่าให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 

ส านักปลดั 
 

10 โครงการจดัซื้อ
กระจกโค้ง 

เพื่อติดตั้งบรเิวณทาง
แยกหรือจุดเสี่ยง
บริเวณ 3 แยก สาย
หนองบะ-หนองหอย 
สายบ้านหนองไผ ่
 

ติดตั้งกระจกบรเิวณ
ทางแยก จ านวน 2 
จุด 

5,000 
(อบต.) 

 5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000
(อบต.) 

ป๎ญหา
อุบัติเหตุ
ลดลง 

ลดความเสีย่งอุบัติเหตุ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา ไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV ตามจดุ
เสี่ยงท้ัง 10 
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการปูองกันจุด
เสี่ยงในชีวิตและ
ทรัพย์สินและป๎ญหา
เด็กนักเรยีนและ
เยาวชนภายในหมู่บา้น
มั่วสุมตามจดุเสีย่ง 
 

จ านวน 30 จดุ 1.
หน้าโรงเรียน.จุดทีเ่ด็ก
ชุมชนมั่วสุมตามลาน
กีฬา.ตามซอยภายใน
หมู่บ้าน 

300,000 
(อบต.) 

300,00
0 

(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

-ป๎ญหายา
เสพติด
ลดลง -

ป๎ญหาเด็ก
มั่วสุม
ลดลง 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนและ
ลดป๎ญหา
อาชญากรรมและ
ป๎ญหาทางเพศ 

ส านักปลดั 

12 โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน 
การแพทย์ฉุกเฉิน 
ของศูนย์กู้ชีพ
ต าบลโคกสง่า  

เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์
กู้ชีพต าบลโคกสง่าให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปุวยฉุกเฉิน  

โดยการฝึกอบรม 
ทบทวน การ
ปฏิบัติงานในศูนย์กู้ชีพ
ต าบลโคกสง่าให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปุวยฉุกเฉิน จ านวน
ผู้เข้าร่วม 50 คน 
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี
 

50,000  
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

มีการ
ฝึกอบรม 
ทบทวน 

ปฏิบัติงานในศูนย์
กู้ชีพต าบลโคกสง่า
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการให้
ความช่วยเหลือ
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนาศัก
ภาพ อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน อปพร. 

- เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ด้าน
การปูองกันภัยฝุายพลเรือน  การ
ปฐมพยาบาล  การปูองกันและระงับ
ไฟปุา  พร้อมท้ังรับเทคนิคใหม่ๆ ใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เพื่อปลูกฝ๎งจิตส านึกในการเสียสละ
ของสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน  อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย 
รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือพร้อม
อุปกรณ์ในการปูองกัน  และบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
- เพื่อเป็นก าลังส ารองหลักในการให้
ความช่วยเหลือทางราชการ  ในด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  รวมท้ังการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญอื่นๆ  ของรัฐบาล 

 ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน  อาสาสมัครกู้ชีพ-
กู้ภัย พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
สง่าในหลักสูตร 
- การปูองกัน
อัคคีภัย  การปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหาไฟปุา  
- การปฐมพยาบาล
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุ  
- การจัด และหลักสูตร
อื่นๆ ฯลฯ จ านวน  7๐ 
คน /ร่น/ปี  

55,000 
(อบต.) 

 

55,000 
(อบต.) 

55,000 
(อบต.) 

55,000 
(อบต.) 

55,000 
(อบต.) 

มีการ
พัฒนา
ศักย 

ภาพ อป
พร.ให้ได้
มาตรฐา
นเพิ่มขึ้น 

-ให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  ด้านการปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน  การปฐม
พยาบาล  การปูองกันและ
ระงับไฟปุา  พร้อมท้ังรับ
เทคนิคใหม่ๆ ในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- ปลูกฝ๎งจิตส านึกในการ
เสียสละของสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน  อาสาสมัครกู้
ชีพ-กู้ภัย รวมถึงวิธีการใช้
เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ใน
การปูองกัน  และบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

ส านักปลดั 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ในการควบคุม
ฝูงชน ของ (อปพร.)  

- เพื่อให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติ
มีความพร้อม มคีวาม
คล่องตัวและเข้าใจข้ันตอน
ในการควบคุมฝูงชน 

จัดโครงการ
ฝึกอบรม อปพร.
ในการควบคุมฝูง
ชน  รุ่นละ 50 
นาย /รุ่น /ปี  

- 
 

- 
 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

อปพร.มี
ความสามาร
ถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
มากขึ้น 

ให้หน่วยงานท่ี
ปฏิบัติมีความ
พร้อม มีความ
คล่องตัวและ
เข้าใจข้ันตอนใน
การควบคุมฝูงชน 
 

ส านักปลดั 

15 โครงการจดัตั้งกองทุน
สวัสดิการ ให้กับ อปพร. 

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อ
การส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมในการพัฒนา
บทบาท อปพร.สร้างภาวะ
ผู้น า การพัฒนาองค์ความรู้ 
เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านสังคม
ให้แก่ อปพร. 
 

จัดตั้งกองทุน
สวัสดิการ ให้กับ 
อปพร. จ านวน 1 
กองทุน 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

มีการจัดตั้ง
กองทุน
สวัสดิการ 
ให้กับ อป
พร. 

เป็นแหล่งเงินทุน
เพื่อการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการ
พัฒนาบทบาท อป
พร. 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ อป
พร.ต าบลโคกสง่า  

เพื่อให้ปฏิบัติงานของ 
อปพร.ต าบลโคกสง่า 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชน
ในต าบล 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินงานของ
ของ อปพร.ต าบล
โคกสง่า จ านวน  1 
ครั้ง / ปี  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

สนับสนุน
การท างาน
ของ อปพร. 

เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ของ อปพร.ต าบล
โคกสง่า เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนองตอบต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนในต าบล 
 

ส านักปลดั 

17 โครงการจดั
ฝึกอบรม อปพร. 
และศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และฝึก
ทักษะให้กับผู้ปฏิบัติการ 
อปพร.  ให้สามารถ
ช่วยเหลือ wด้อย่างถูกวิธี
และทันท่วงท ี

จัดฝึกอบรม อปพร. 
และศึกษาดูงาน 
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

จ านวนครั้งท่ี
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และ
ฝึกทักษะให้กับผู้
ปฏิบัติการ อปพร.  
ให้สามารถช่วยเหลือ 
wด้อย่างถูกวิธีและ
ทันท่วงที 
 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการ
ก่อสร้าง ปูอม
ตรวจประจ า
ต าบลโคกสง่า 

เพื่อเป็นศูนย์อ านวยการในการ
ตรวจสิ่งท่ีผิดกฏหมาย  
- เพื่อคนบุคคลหรือ
ยานพาหนะที่ผานเขาออก
พื้นที ่ 
- เพื่อเปนการบงัคบัไมให
คนร้ายมโีอกาสหลบหนีออกมา
จากพ้ืนท่ีปดิล้อม  
- เพื่อตรวจคนอาวุธ เครื่องมือ 
เครื่องใชในการกระท าผดิ  
- เพื่อคนหาสิ่งของผิดกฎหมาย
ในยานพาหนะตองสงสัย 
-เพื่อเปนการปองกันและ
ปราบปรามการกระท าผดิ  

ก่อสร้าง ปูอม
ตรวจประจ าต าบล
โคกสง่า จ านวน 1 
ปูอม 

50,000 
(อบต.) 

- 
 

50,000 
(อบต.) 

- 
 

50,000 
(อบต.) 

มีปูอม
ตรวจ
ประจ า
ต าบล
โคกสง่า 

ได้มีปูอมเป็น
ศูนย์อ านวยการ
ในการตรวจสิ่งที่
ผิดกฏหมาย  

กองช่าง 

รวมงบประมาณ 2,070,000 1,820,000 2,120,000 1,970,000 2,120,000    

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงค์ต่อต้าน 
เฝูาระวัง 
บ าบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพตดิ 

-  เพื่อเป็นการเฝูาระวัง
ไม่ให้ยาเสพตดิกลับมา
ระบาดอีก 
-  เด็ก เยาวชน กลุ่ม
เสี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 
 

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้
ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง / 
ปี 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ป๎ญหายา
เสพติด
ลดลง 

เด็ก เยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

2 โครงการรณรงค์
วันงดสูบบุหรีโ่ลก 
(31 พฤษภาคม ) 

-  เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงพิษภัยของ
โรคที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ และเพื่อให้
ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพดไีม่ตดิบุหรี ่
 

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 1 
ครั้ง / ป ี

จ านวน ผู้สูบ
บุหรี่ลดลง 

ส านักปลดั 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดบัที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านยาเสพ
ติดให้กับเยาวชน 
และศึกษาดูงาน 
(เยาวชนกลุ่มเสี่ยง) 

-  เพื่อสร้างความตระหนักในโทษ
ทันฑ์ของยาเสพติดทุกประเภท 
-  เพื่อให้เยาวชนได้ประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน และตระหนัก
ถึงภัยของยาเสพตดิ 

จัดฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานสถาน
บ าบัดผูต้ิดยาเสพตดิ
ให้กับเด็ก และ
เยาวชน 
จ านวน  10 
หมู่บ้าน     1  ครั้ง 
/ ป ี

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ป๎ญหายา
เสพติด
ลดลง 

- เยาวชนตระหนักถึง
โทษทันฑ์ของยาเสพติด
ทุกประเภทและมี
ความรู้และสามารถ
ปฏิบัติตนให้ห่างไกลยา
เสพติดจากการศึกษาดู
งาน และตระหนักถึงภัย
ของยาเสพติด 

ส านักปลดั 

4 โครงการรณรงค์วัน
สตรสีากล วันท่ี 8 
มีนาคม 

-เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้หญิงได้ท า
กิจกรรมร่วมกันในวันสตรสีากล 
- เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทมากขึน้
เท่าเทียมกับผู้ชาย 
-เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
สามารถเป็นผู้น า 

จัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์วันสตรีสากล
ร่วมกับทางอ าเภอพล
กิจกรรมร่วมกัน 
 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

จัด
กิจกรรม
รณรงค ์

-เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้หญิงได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันในวันสตรีสากล 
- เพื่อส่งเสริมการมี
บทบาทมากขึ้นเท่า
เทียมกับผู้ชาย 
-เพื่อให้เป็นท่ียอมรับ
ของสังคมสามารถเป็น
ผู้น า 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการพ่นหมอก
ควันปูองกันโรค
ไข้เลือดออกในต าบล 
โคกสง่า 

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

จัดหาเวชภณัฑ์ควบคมุ
และปูองกัน จัดซื้อ
สารเคมีส าหรับฉดีพ่น
ก าจัดยุงลาย (ทราย
และจลุลินทรยี์ก าจัด
ลูกน้ ายุงลายและ
รณรงค์การปูองกันโรค
ระบาด 1 ครั้ง / ป ี

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดหา
เวชภัณ

ฑ์
ควบคุม
และ

ปูองกัน 
จัดซื้อ

สารเคมี
ส าหรับ
ฉีดพ่น
ก าจัด
ยุงลาย 

 

ประชาชนภายในต าบล 
ลดอัตราการปุวยจากโรค
ไข้เลือดออก    
-  ประชาชนได้รับการ
บริการควบคมุปูองกัน 
ประชาชนไม่เป็น
โรคตดิต่อ และลดการ
ระบาดของโรคติดต่อ 

ส านักปลดั 

 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์
ปูองกนัไข้เลือดออก    

 เพื่อรณรงคไ์ข้เลือดออก 
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และลด
อัตราการปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก  สู่ประชาชน
ในต าบล 
 

จัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์ให้ความรู้  
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 

7 โครงการงานศพ
ปลอดเหล้าปลอด
การพนัน 

-  เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการงานศพปลอด
เหล้าและรณรงค์ลด
อบายมุข งานศพปลอด
เหล้า 

จัดท าปูายโครงการ
งานศพปลอดเหล้า
ปลอดการพนันและ
สร้างสุขภาพให้กับ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน  10 
หมู่บ้าน  
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

- ประชาชนท่ัวไปใส
ใจความรักและห่วงใย
ในสุขภาพของตนเอง 
-ลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานศพ 
-ประชาชนลดละเลิก
อบายมุข 
 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
กู้ชีพต าบลโคกสง่า  

เพื่อให้บริการรับส่ง
ผู้ปุวยฉุกเฉินของศูนย์กู้
ชีพต าบลโคกสง่า เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชน
ในต าบล 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินงานของ
ศูนย์กู้ชีพต าบลโคก
สง่า จ านวน  1 ครั้ง / 
ปี( บริการฉุกเฉินดา้น
การแพทย์1669) 

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 านักปลดั 

9 ปรับปรุงเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ
ศูนย์กู้ชีพต าบลโคก
สง่า 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

ปรับปรุงเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ให้
ทันสมัย และสามารถใช้
งานได้อยู่เสมอ จ านวน 
1 ครั้ง / ป ี

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

มี
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ที่
เพียงพอ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

มีวัสด/ุอุปกรณ์ใน
การรักษาผู้ปุวยผู้
บาทเจ็บฉุกเฉินเบืย้ง
ต้นและสามารถส่ง
สถานพยาบาลได้
อย่างรวดเร็วท่ัวถึง 
 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการประชาชน
ยุคใหม่ห่างไกลโรค
เอดส ์

-   เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนและประชาชนให้
เกิดจิตส านึกและเห็น
ความส าคญัในการปูองกัน
ตนเองให้ห่างไกลโรคเอดส์ 
และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

จัดท าโครงการให้ความรู้
แก่เยาวชนและประชาชน
ให้ส านึกและเห็น
ความส าคญัในการปูองกัน
โรคเอดส ์

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวนผู้
เข้ารับการ

อบรม 

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปได้ทราบและ
ตระหนักถึงป๎ญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจาก
โรคเอดส์โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์รูจ้ักวิธี
ปูองกันและห่างไกล
จากโรคเอดส ์
 

ส านักปลดั 

11 โครงการฝึกอบรม 
อาสาสมัครเครือข่าย
ผู้บริโภค  

  เพื่อให้มีอาสาสมคัร
เครือข่ายผู้บริโภคในการ
เฝูาระวังเรื่องอาหารทีไ่ม่
ปลอดภัยให้กับประชาชน
ในต าบล 

จัดฝึกอบรม อาสาสมัคร
เครือข่ายผู้บริโภคในการเฝูา
ระวังเรื่องอาหารทีไ่ม่
ปลอดภัยให้กับประชาชนใน
ต 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 

ได้มีอาสาสมัคร
เครือข่ายผู้บริโภค ที่มี
ศักยภาพ ในการเฝูา
ระวังเรื่องอาหารทีไ่ม่
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในต าบล 
 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนา
การแพทย์แผน
ไทย และ
การแพทย์
ทางเลือก 

  เพื่อพัฒนาการแพทย์
แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกให้มีมาตรฐาน  
การอนุรักษ์ภูมิปญ๎ญา
ท้องถิ่น และเพิ่มโอกาส
ทางเลือกในการรักษา  

สนับสนุน การจัดอบรม
หมอนวดแผนไทย   

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

จัด
อบรม

การนวด
แผนไทย 

  บุคลากรทาง
การแพทย์แผนไทย 
ได้รับการพัฒนา 
ด้านทักษะ และการ
ให้บริการให้มี
มาตรฐาน  และเพิ่ม
โอกาสและ
ทางเลือกในการ
รักษา 

ส านักปลดั 

13 โครงการปูองกัน 
และแก้ไขปญ๎หา
ยาเสพตดิ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้น าชุมชนให้เกิดการตื่นตวั
ในการแก้ไขป๎ญหายาเสพติด
ให้หมดไปจากท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างกลไกการมีส่วน
ร่วมในการลดป๎ญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดให้
หมดสิ้นไปจากท้องถิ่น 

เสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้น าชุมชนให้เกิดการตื่นตัว
ในการแก้ไขป๎ญหายาเสพ
ติดให้หมดไปจากท้องถิ่น 
และสร้างกลไกการมีส่วน
ร่วมในการลดป๎ญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
ให้หมดสิ้นไปจากท้องถิ่น 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ไม่ให้มี
ป๎ญหา
ยาเสพ
ติดใน
พื้นที่
ตลอด
ปีงบประ
มาณ 

เป็นการปูองกัน 
และแก้ไขปญ๎หา
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม  
      1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ 

- เพื่อให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพและช่วยเหลือด้าน
การแพทย์และค่าใช้จ่าย  แก่
คนพิการ, ผู้สูงอาย,ุ ผู้ที่อยู่ใน
ระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
- เพื่อเสริมศักยภาพในการ
ประกอบกิจวัตรประจ าวันท่ี 
ส าคัญในการด ารงชีวิตของคน
พิการ, ผู้สูงอายุ   และผู้ทีม่ี
ความจ าเป็นต้องได้รบัการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ เพื่อ
ส่งเสริมให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงสิทธิการบริการอันเป็น
สาธารณะโดยปราศจาก
อุปสรรค 

ผู้พิการตาม
พระราชบัญญัติการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ใน
ระยะที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ  

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต. 

 

20,000 
(อบต) 

 

20,000 
(อบต.) 

 

20,000 
(อบต.) 

 

จ านวนผู้
ได้รับการ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

คนพิการ/ผู้สูงอาย/ุ
บุคคลที่อยู่ในระยะที่
ต้องได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ได้รับ
บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพตาม
ศักยภาพ สมารถ
ด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติ มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี
 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการรณรงค์
ต่อต้านโรคเอดส ์

-  เพื่อเป็นการเฝูา
ระวังโรคเอดส ์
-  เด็ก เยาวชน กลุ่ม
เสี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวภาวะ
เสี่ยงกับโรคเอดส ์

รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ให้
ประชาชนท่ัวไป, เด็ก,  
และ เยาวชน กลุม่เสีย่งไม่
เป็นโรคเอดสไ์ดร้ับความรู้
เรื่องโรคเอดส์ จ านวน   
1 ครั้ง / ป ี

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

ป๎ญหาโรค
เอดส์ 
ลดลง 

 

ประชาชนท่ัวไป, เด็ก,  
และ เยาวชน กลุม่
เสี่ยงไม่เป็นโรคเอดส ์

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 

16 โครงการฝึกอบรม
เพื่อการขับเคลื่อน
ตามโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
การควบคุมโรค 
(การขาดสาร
ไอโอดีน) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
การรับประทานเกลือ
ไอโอดีนในครัวเรือน 
เพื่อลดอัตราการเกิด
ภาวการณ์ขาดสาร
ไอโอดีน 
 

จัดฝึกอบรมเพื่อการ
ขับเคลื่อนตามโครงการ
พระราชด าริ ด้านการ
ควบคุมโรค (การขาดสาร
ไอโอดีน)ให้ประชาชนใน
พื้นที ่

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวน
ครั้งท่ีมี
การ

ฝึกอบรม
ให้ความรู้
จ านวน 1 
ครั้ง / ป ี

ประชาชนมีและใช้
เกลือเสริมไอโอดีนมี
กองทุนเกลือเสรมิ
ไอโอดีนส าหรับบริการ
ในชุมชน สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 

ส านักปลดั 
 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการเฝูาระวัง
ปูองกันโรคระบาด
ในต าบล โคกสง่า 
 

เพื่อเฝูาระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ลดอัตราการปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก                  
-  เพื่อเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัข
บ้า โรคอุจาระร่วง, วัณโรค
, โรคเรื้อน, ไข้หวัดนก,  
และโรคฉี่หนู (เลปโตสไป
โรซสี) และโรคอื่นๆ  
 

จัดหาเวชภณัฑ์
ควบคุมและปูองกัน 
จัดซื้อสารเคมี
ส าหรับฉดีพ่นก าจัด
ยุงลาย (ทรายและ
จุลลินทรีย์ก าจัด
ลูกน้ ายุงลายและ
รณรงค์การปูองกัน
โรคระบาด 1 ครั้ง / 
ปี 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดหา
เวชภัณฑ์
ควบคุม
และ

ปูองกนั 
จัดซื้อ

สารเคมี
ส าหรับฉดี
พ่นก าจัด
ยุงลาย 
โรคพิษ
สุนัขบ้า 
และอื่นๆ 

 

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

ส านักปลดั 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการขอสนบัสนนุ
อุปกรณ์ด้าน
การแพทย์ของศูนย์สุข
ศาลาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ 1 - 10 

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

ของบประมาณสนับสนุน
อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น 
เตียงรองรับผู้ปุวย และ
ยาสามญัประจ 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 

19 โครงการประชาชนยุค
ใหม่ห่างไกลโรคเอดส ์

-   เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนและประชาชน
ให้เกิดจิตส านึกและเห็น
ความส าคญัในการ
ปูองกันตนเองให้
ห่างไกลโรคเอดส์ และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

จัดท าโครงการให้ความรู้
แก่เยาวชนและ
ประชาชนให้ส านึกและ
เห็นความส าคัญในการ
ปูองกันโรคเอดส ์

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวนผู้
เข้ารับการ

อบรม 

เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปได้
ทราบและตระหนักถึง
ป๎ญหาและผลกระทบ
ที่เกิดจากโรคเอดส์
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์รูจ้ักวิธี
ปูองกันและห่างไกล
จากโรคเอดส ์

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดบัท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการฝึกอบรม 
อาสาสมัคร
เครือข่ายผู้บริโภค  

  เพื่อให้มีอาสาสมคัร
เครือข่ายผู้บริโภคในการ
เฝูาระวังเรื่องอาหารทีไ่ม่
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในต าบล 

จัดฝึกอบรม  อาสาสมัคร
เครือข่ายผู้บริโภคในการ
เฝูาระวังเรื่องอาหารทีไ่ม่
ปลอดภัยให้กับประชาชน
ในต าบล จ านวน  รุ่นละ 
50 คน   
 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จัด
ฝึกอบร
ม อาสา 
สมัคร 

ได้มีอาสาสมัคร
เครือข่ายผู้บริโภค ที่มี
ศักยภาพ ในการเฝูา
ระวังเรื่องอาหารทีไ่ม่
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในต าบล 

ส านักปลดั 

21 โครงการพัฒนา
การแพทย์แผน
ไทย และ
การแพทย์
ทางเลือก 

  เพื่อพัฒนาการแพทย์
แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกให้มีมาตรฐาน  
การอนุรักษ์ภูมิปญ๎ญา
ท้องถิ่น และเพิ่มโอกาส
ทางเลือกในการรักษา  

สนับสนุน การจัดอบรม
หมอนวดแผนไทย   

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,00
0 

(อบต.) 

จัด
อบรม

การนวด
แผน
ไทย 

  บุคลากรทาง
การแพทย์แผนไทย 
ได้รับการพัฒนา ด้าน
ทักษะ และการ
ใหบ้ริการให้มี
มาตรฐาน  และเพิ่ม
โอกาสและทางเลือก
ในการรักษา 
 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการ ส่งเสรมิ 
สนับสนุน 
เครื่องมือในการ
คัดกรองโรค  
(หมู่ที่ 1 – 10) 

คัดกรองโรคระดับ
ประชากร ถือเป็นการ
จัดระบบค้นหาโรค 
ภาวะโรค หรือป๎จจยั
เสี่ยงต่อการเกิดโรค ด้วย
ชุดทดสอบหรือ
แบบสอบถาม ในผู้ที่มี
สุขภาพแข็งแรงและไม่
ได้มาพบแพทยด์้วย
อาการของโรคนั้นๆ เพื่อ
เข้ารับการตรวจเพิ่มเตมิ
และให้การปูองกันแต่
เนิ่นๆ 
 

ป๎จจุบันโปรแกรมคดักรอง ท้ัง
ชนิดจ าเป็นและไม่จ าเป็น ได้
ผุดขึ้นมากมายจากหลาย
ป๎จจัยด้วยกัน อาทิ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
ท าให้แพทย์สนใจน านวัตกรรม
ใหม่ๆ มาทดลองใช้ การหมั่น
ติดตามข่าวสารด้านสุขภาพท่ี
ท าให้ประชาชนสนใจจะได้
ประโยชน์จากนวตักรรมใหม่ๆ  
หรือความเช่ือท่ีว่าการรับรู้แต่
เนิ่นๆ ถึงความเสี่ยงเป็นข้อ
ได้เปรียบ เป็นต้น เช่น เครื่อง 
วัดความดัน และ เครื่องตรวจ
เบาหวาน 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

มีการคัด
กรองโรค
ระดับ

ประชากร
ที่ได้

มาตรฐาน 

คัดกรองโรคระดับ
ประชากร ถือเป็นการ
จัดระบบค้นหาโรค 
ภาวะโรค หรือป๎จจยั
เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
ด้วยชุดทดสอบหรือ
แบบสอบถาม ในผู้ที่มี
สุขภาพแข็งแรงและไม่
ได้มาพบแพทยด์้วย
อาการของโรคนั้นๆ 
เพื่อเข้ารับการตรวจ
เพิ่มเตมิและให้การ
ปูองกันแต่เนิ่นๆ 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการเฝูาระวัง
และตดิตามทาง
โภชนาการ เด็ก 
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 
5 ขวบ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเป็น
เปูาหมายส าคญัของการ
พัฒนาประเทศ อบต.โคก
สง่า ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาวะ ท้ัง
มิติทางกาย ใจ สังคม และ
ป๎ญญา (จิตวญิญาณ) และ
มิติของคน ครอบครัว และ
สังคมมากข้ึน โดยเริ่มจาก
วัยต้นของชีวิต คือ เด็ก
ปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่มี
ความส าคญั 

เด็ก 0 – 5 ขวบยัง
ประสบป๎ญหาภาวะทุพ
โภชนาการเป็นจ านวนมาก
ซึ่งพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายนี้อาจส่งผลต่อ
พัฒนาการทางด้าน
สติป๎ญญา อารมณ์ จติใจ 
และสังคมของเด็กตามมา 
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุก
ด้านของชีวิต การแก้ไข
ป๎ญหาโดยการมีมุม
ส่งเสริมโภชนากการและ
พัฒนาการเด็ก 
 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

เด็ก  
0 – 5 
ขวบ
ไดัรับ 
การ

พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

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 

ส านักปลดั 

ผ.02 



 

 

78 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการ ส่งเสรมิ 
สนับสนุน โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเอง
ได้ มีคณุภาพชีวิตและมี
หลักประกัน 
เพื่อให้ประชาชน 
ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมใน
ภารกิจด้านผูสู้งอาย ุ
เพื่อให้มีกรอบและ
แนวทางปฏิบัติส าหรับ
ส่วนต่าง ๆ ในสังคมทั้ง
ภาคประชาชนชุมชน  

 โดยจัดตั้ง โรงเรยีน
ผู้สูงอายุ เปูาหมาย
ผู้สูงอายุ 80 – 
100 คน / รุ่น 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดตั้ง 
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ  

ให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรี 
พึ่งตนเองได้ มี
คุณภาพชีวิตและมี
หลักประกัน 
เพื่อให้ประชาชน 
ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมใน
ภารกิจด้านผูสู้งอาย ุ
และให้มีกรอบและ
แนวทางปฏิบัติส าหรับ
ส่วนต่าง ๆ ในสังคม
ทั้งภาคประชาชน
ชุมชน  
 

ส านักปลดั 

ผ.02 



 

 

79 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการสนับสนุน 
ศูนย์ฝึกอาชีพ
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

- เพิ่อส่งเสริมผูสู้งอายุให้มี
อาชีพท่ีเหมาะสม  
- เพื่อสร้างรายได้ใหกับ
ผู้สูงอาย ุ
 

จัดฝึกอบรม
ด้านอาชีพท่ี
เหมาะสม  

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

จ านวนผู้
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ส่งเสริมผูสู้งอายุให้มี
อาชีพท่ีเหมาะสม 
และเป็นการสร้าง
รายได้ใหกับผูสู้งอาย ุ

ส านักปลดั 

26 โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ด้าน
สาธารณสุข อสม. 

อาสาสมัครสาธารณสุข มี
ความรู้และทักษะในการ
ปฎิบัติงานด้านการส่งเสรมิ
สุขภาพและปูองกันโรค 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขรพ.สต. 
ประชาชนจะได้รับการ
บริการดา้นส่งเสริมสุขภาพ 
และปูองกันโรค โดยอสม. 

จัดฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ด้าน
สาธารณสุข 
ให้กับสมาชิก 
อสม.ในต าบล
โคกสง่า 
จ านวน 1 ครั้ง 
/ ป ี

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

จ านวนผู้
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

อสม.มีความรู้และ
ทักษะในด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรค เพิ่มมาก
ขึ้น 
มีการพัฒนา
ศักยภาพของชมรม 
อสม.ให้มีศักยภาพ
ในการด าเนิน
ส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรค 

ส านักปลดั 

ผ.02 



 

 

80 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์และ
เพศศึกษา และ
ปูองกันภัยคุกคาม
ทางเพศให้เยาวชน 
 

-เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องเพศศึกษา 
-เพื่อเป็นแนวทางใน
การปูองกันป๎ญหาใน
เรื่องเพศที่อาจเกิด
ขึ้นกับนักเรียนได ้
-เพื่อให้นักเรียนมี
วิธีการปูองกัน 
หลีกเลี่ยง ปฏิเสธใน
เรื่องเพศศึกษาที่ไม่
เหมาะสมได ้
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์และเพศศึกษา 
และ นักเรยีน และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถน าความรู้
เรื่องเพศศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอยา่งดี 
เด็กนักเรยีนและเยาวชน 
ภายในต าบลโคกสง่า 
 จ านวน 1  ครั้ง / ปี  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

มีการจัด
อบรมให้
ความรู้กับ
กลุ่มเยาชน 

-นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
เพศศึกษาและเป็น
การปูองกันป๎ญหาใน
เรื่องเพศที่อาจ
เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับ
นักเรียนได ้
และให้นักเรียนมี
วิธีการปูองกัน 
หลีกเลี่ยง ปฏิเสธใน
เรื่องเพศศึกษาที่ไม่
เหมาะสมได ้
 

ส านักปลดั 

 
 
 

ผ.02 



 

 

81 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการส่งเสริม
สุขภาพ
ประชาชนท่ัวไป
ในต าบล 

เพื่อให้องค์กรภาค
ประชาชนด้านสุขภาพมี
ส่วนร่วม และเป็นแกน
น าหลักในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพในชุมชน 
เพือ่เช่ือมโยงการการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพ 
การแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านสุขภาพระหว่าง
องค์กรภาครัฐ ผู้น า
ชุมชนเครือข่ายภาค
ประชาชนด้านสุขภาพ
ในระดับชุมชน 

ประชาชนท่ัวไป
ในต าบล โคก
สง่า เช่น ลาน
ออกก าลังกาย 
พร้อมอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

30,000  
(อบต.) 

ประชาชน
ทั่วไปใน
ต าบล โคก
สง่า ท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ให้องค์กรภาค
ประชาชนด้าน
สุขภาพมสี่วน
ร่วม และเป็น
แกนน าหลักใน
การด าเนินงาน
เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพใน
ชุมชน ด้าน
สุขภาพในระดับ
ชุมชน 
 

ส านักปลดั 

รวมงบประมาณ 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000    

 

ผ.02 



 

 

82 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้านในต าบล โคก
สง่า 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดได้
มาตรฐานใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อย่าง
ทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาแบบ
ผิวดิน ให้ไดม้าตรฐาน สะอาด 
และปราศจากกลิ่น ปลอดภัย
ส าหรับผู้อุปโภคและบริโภค 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ปรับปรุง
ระบบน้ า
ประ ปา
แบบผิวดิน 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
ได้มาตรฐานใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างทั่วถึง 
 

อบต. 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง
ภายหมู่บ้านในต าบล 
โคกสง่า 

เพื่อให้มีการซ่อมแซม
ไฟฟูาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อย่าง
ทั่วถึง 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม่ไฟฟูาส่อง
สว่างภายในต าบล 
 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ไฟฟูาส่อง
สว่างไดร้ับ
การช่อม
แซม 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

อบต. 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
ภายหมู่บ้านในต าบล 
โคกสง่า 

เพื่อให้มีการซ่อมแซม
หอกระจายข่าวใช้ใน
การสื่อสารประจ าวัน 
อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซม่หอกระจาย
ข่าว ภายในต าบล 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

หอ
กระจาย
ข่าว ได้รับ
การช่อม
แซม 

ให้มีการซ่อมแซม
หอกระจายข่าวใช้
ในการสื่อสาร
ประจ าวัน อย่าง
ทั่วถึง 
 

อบต. 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
     1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
      1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุ 
ต าบลโคกสง่า 

- เพื่อส่งเสริมการจดั
กิจกรรมส าหรับผูสู้งอาย ุ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุไดม้ี
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม
และบริการ 
- เพือ่ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุ
ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ
กาย จิตใจ และสังคม 

โดยท าการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุ 
ขนาด กว้าง 
11.50 เมตร ยาว 
16 เมตร  

888,600 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มีศูนย์
พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต  

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ และให้
ผู้สูงอายไุด้มี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรม 

ส านักปลดั 

5 โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์
หมู่บ้าน บ้านหนอง
สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 

- เพื่อส่งเสริมการจดั
กิจกรรมส าหรับประชาชน
ทั่วไปในหมู่บ้าน 
- เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
ในหมู่บ้านไดม้ีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมและ
บริการตา่ง ๆ 

ขนาด กว้าง 10 
เมตร ความยาว 
20 เมตร หรือมี
พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 200 
ตรม. 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

- 
 

- มีศาลา
ประชาคม
หมู่บ้าน 
ใช้สอย 

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส าหรับ
ประชาชนท่ัวไปใน
หมู่บ้าน 

อบต. 

รวมงบประมาณ 1,408,600 520,000 520,000 120,000 120,000    

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ To be 
number One    

-   เพื่อการรณรงค์
ปลูกจิตส านึก และ
สร้างกระแสนิยมที่เอื้อ
ต่อการปูองกัน และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
-    เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน 
-   เพื่อการสร้าง และ
พัฒนาเครือข่ายเพือ่
การปูองกัน และแก้ไข
ป๎ญหายาเสพตดิ 
 

จัดตั้ง ศูนย ์To be 
number one  ขึ้นภายใน
ต าบลโคกสง่า จ านวน 1 
ศูนย์ เพื่อเป็น ท่ีให้สมาชิก 
เข้ามามสี่วนร่วม และดูแล
ช่วยเหลือกันและกัน
ระหว่างสมาชิก เช่น 
กิจกรรม ดา้นการดนตรี, 
กีฬา, ศิลปะ ฯลฯ 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดตั้ง ศูนย ์
To be 

number 
one  ขึ้น
ภายใน

ต าบลโคก
สง่า 

ได้รับการ 
เสรมิสร้างภูมติุ้ม
กันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน 
-เป็นการ สรา้ง 
และพัฒนา
เครือข่ายเพื่อ
การปูองกัน และ
แก้ไขป๎ญหายา
เสพติด 

ส านักปลดั 

 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการแกไ้ข
ป๎ญหาความยากจน
ของครัวเรือน 

เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่
ยากจน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมครัวเรือนที่

ยากจน 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จ านวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 
 

ส่งเสริมสนับสนนุ
การประกอบอาชีพ
ครัวเรือนท่ียากจน 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริม 
อาชีพ อสม. 

เพื่อแสวงหาแนวทาง
และวิธีการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อมและการ
ประกอบอาชีพของ อส
ม.ที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ 
เพื่อให้อสม.สามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่าง
จริงจัง และเพิ่มรายได ้
 

เครือข่าย อสม.
หมู่บ้านต าบลโคก
สง่า และประชาชน
ผู้สนใจ หมู่ที่ ๑ – 
10 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวน ท่ี 
อสม.ได้รับ

การ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ให้อสม.สามารถ
น าไปปฏิบตัิได้
อย่างจริงจัง และ
เพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม 
อาชีพ กลุ่มเยาวชน 

เพื่อแสวงหาแนวทางและ
วิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ท่ี
เหมาะสมกับวัย 
สภาพแวดล้อมและการ
ประกอบอาชีพท่ีอาศัยอยู่
ใน พ้ืนท่ี เพื่อให้สามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่างจริงจัง 
และเพิ่มรายได ้

เครือข่าย เยาวชน
หมู่บ้านต าบลโคก
สง่า และประชาชน
ผู้สนใจ หมู่ที่ ๑ – 
10 (เช่น ฝึกอบรม
การช่าง, และการ
ประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสม) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

วิธีการพัฒนาด้าน
อาชีพต่างๆ ท่ี
เหมาะสมกับวัย 
สภาพแวดล้อมและ
การประกอบอาชีพท่ี
อาศัยอยู่ใน พืน้ท่ี 
เพื่อให้สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่าง
จริงจัง และเพิ่ม
รายได ้

ส านักปลดั 

รวมงบประมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    

 
 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (สายบ้านนางโฮม – 
นายยงยุทธ์  พันไธสงค์)
หมู่ 1 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  3  เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง  
140 เมตร  

239,000
(อบต.) 

 

239,000
(อบต.) 

 

   -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ
สัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

2 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ลงหินคลุก  (สายล าห้วย
หนองตะไกล้) 
หมู่ 1 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ปรับปรุงถนน ลงหิน
คลุกกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

343,000
(อบต.) 

 

343,000
(อบต.) 

 

   -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

 

มีถนนได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

3 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. (สาย หน้า ร.ร. 
บ้านคูขาด – ล าห้วยหนอง 
ตะใกล้) หมู่ท่ี 1 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการขยายผิว
จราจร ถนน คสล. ผิว
จราจรกว้าง 0.5 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 

- - 325,000 
(ฮบต.) 

325,000 
(ฮบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ดิน หินคลุก (สายนา
พ่อแก่นศรี – นาพ่อ
โสภา)   
หมู่ที่ 1 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยการปรับปรุงถนนดิน 
หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10
ระยะทาง 400 เมตร 
 

- 
 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

5 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน พร้อมลงหินคลุก 
(สายนานายทองหยาด 
– นานางโสภา พันโพ
คา)  
หมู่ที่ 1 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการก่อสร้างถนนดิน
ยกร่องพูนดิน พร้อมลงหิน
คลุกผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ระยะทาง 
400 เมตร 
 

- - 420,000 
(อบต.) 

420,000 
(อบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

6 โครงการก่อสร้างแผง
กั้น คลองน้ า คสล (ล า
ห้วยหนองตระใกล้ ริม
คลอง)  
หมู่ที่ 1 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย
ตอ่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

โดยท าการก่อสร้างแผงกั้น 
คลองน้ าคอนกรีต ทั้งสองฝ๎่ง
ทาง ล าคลองล าห้วยหนอง
ตระใกล้ ริมคลอง ขนาด
หนา 1.50  เมตร 

- -  200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (สายบ้านนายรวย 
ทางแยกไปหนองแกมน) 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
หมู่ 2 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ปรับปรุง ถนน คสล. กว้าง  
4  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ระยะทาง  90 
เมตร 

204,000 
(อบต.) 

204,000 
(อบต.) 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

8 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก (สายคูขาด – 
ห้วยโสกแร่) 
หมู่ 2 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิว
จราจรกว้าง  3  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ระยะทาง  1,000 เมตร 

343,000 
(อบต.) 

 

343,000 
(อบต.) 

 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

9 โครงการปรัปปรุงถนน 
คสล. (สายคูขาด – หนอง
ไผ่) โดยระบบแอ้คป๎ลติก 
หมู่ 2 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการเสริมผิวลาด
ยาง กว้าง 5 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร  

- 343,000 
(อบต.) 

 

343,000 
(อบต.) 

 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (สายคู
ขาด – หนองแวง
กลาง) 
หมู่ 2 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนน คสล. ผจิราจร
กว้าง  5  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง  150 เมตร
พร้อมไหล่ทาง 0.30 เมตร 

- 457,000 
(อบต.) 

 

457,000 
(อบต.) 

 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ
สัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

11 โครงการขยายไหล่
ทาง ท้ังสองฝ๎่ง (สาย
รอบหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการขยายไหล่ทาง 
กว้าง 0.50 เมตร ทั้งสองฝ๎่ง 
ระยะทาง 800 เมตร 

- - 520,000 
(อบต.) 

520,000 
(อบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

12 โครงการปรับปรุง
ถนนดิน หินคลุก 
(สายหนองบะ – 
หนองโน) 
หมู่ 3 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ปรับปรุงถนน โดยการลงหิน
คลุก ผิวจราจรกว้าง  3  
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
ระยะทาง  1,500 เมตร 

485,000 
(อบต.) 

485,000 
(อบต.) 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ
สัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงถนน
ดิน หินคลุก (สาย
หนองบะ – ก้อนหิน
ใหญ่) แยกหนองแต้ 
หมู่ 3 

เพื่อการสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอด
ปี 

ปรับปรุงถนน โดยการลงหิน
คลุก  ผิวจราจรกว้าง  3  
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
ระยะทาง  1,000 เมตร 

- 343,000 
(อยต.) 

 

343,000 
(อยต.) 

 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

 

14 โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ (สาย
หนองบะ – รตอ. 
ณรงคชั์ย ชัยดีมา)  
หมู่ 3 
 

เพื่อการสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอด
ปี 

ปรับปรุงถนน หินคลุก  ผิว
จราจรกว้าง  3  เมตร หนา
เฉลี่ย 1 เมตรระยะทาง  500 
เมตร 

- 70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

15 โครงการก่อสร้างถนน
ดินหินคลุก (สาย
หนองบะ – โคกม่วง) 
หมู่ 3 

เพื่อการสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอด
ปี 

โดยท าการก่อสร้างถนนดิน ลง
หินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตร หินคลุก 405 ลบ.ม. 

- - 291,000 
(อบต.) 

291,000 
(อบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ
สัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดบัที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินหินคลุก 
(สายหนองบะ – 
ห้วยม่วง)  
หมู่ 3 

เพือ่การสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการก่อสร้างถนนดิน 
หินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตร หินคลุก 405 ลบ.ม. 

- - 291,000 
(อบต.) 

291,000 
(อบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

17 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก 
(สายหนองบะ – 
ก้อนหินใหญ่) หมู่ที่ 
3 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุก กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

18 โครงการปรับปรุง
ถนนดิน (สาย
หนองบะ – ทางแยก
ไปหนองแต้) หมู่ที่ 3 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - 837,000 
(อบต.) 

837,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ
สัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. (สายนาง
อรัญญา – นางด า พล
ศรีชา) 
 หมู่ที่ 3 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า
แบบครึ่งซีก ระยะทาง 
200 เมตร 

- - - 90,000 
(อบต.) 

90,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

 

มีถนนได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

20 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน (สายทิศเหนือ
หมู่บ้าน – บ้านนาง
อุไรวรรณ) หมู่ 4 
 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ขึ้นรูปหรือยกร่องพูนดิน 
กว้าง  4  เมตร สูง 1 
เมตรระยะทาง  800 
เมตร 
 

200,000 
(อบต.) 

 

200,000 
(อบต.) 

 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการ
สัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

21 โครงการก่อสร้างถนน
ดินหินคลุก (สายนา
นายค าพันธ์ – นานาย
ดู่) หมู่ 4 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนนดินโดยการ
ลงหินคลุก กว้าง  3  
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร ระยะทาง  400 
เมตร 

- 137,000 
(อบต.) 

 

137,000 
(อบต.) 

 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก (สาย
นายสุชาติ – คูขาด) 
หมู่ 4 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก ผิวจราจรกว้าง  3  
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร ระยะทาง  1,000 
เมตร 

- 343,000 
(อบต.) 

 

343,000 
(อบต.) 

 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายรอบหนอง
แฝก)  
หมู่ 4 
 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง  4  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง  200 เมตร 

385,000
(อบต.) 

 

385,000
(อบต.) 

 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายสาธารณะ
หนองแฝก – บ้านนาย 
อนงค์  อนุอัน)  หมู่ 4 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจรกว้าง  3  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง  125 เมตร 

218,000 
(อบต.) 

218,000 
(อบต.) 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายข้างหนอง
แวง)ไปทางฝูายใหญ่   
หมู่ 4 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง  3  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 200  เมตร 
 

- 
 

- 
 

218,000 
(อบต.) 

218,000 
(อบต.) 

- 
 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิม่ขึน้ 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
ดิน  (นานายสวาท – 
หนองแต้)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยก่อสร้างถนน ดิน ผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 590 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดินถม ไม่น้อยกว่า 
1,416 ลบ.ม. 

- - 88,300 
(อบต) 

 

88,300 
(อบต) 

 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้
มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ภายในต าบล 

อบต. 

27 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน (สายแยกเขา้วัดปุา 
– นานายชาลี พิมพ์
อุบล) บ้านหนองแวง
กลาง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจรไปมา
ทีส่ะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ท าการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับ ผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 400 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
โคกสง่าก าหนด  

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- 
 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้
มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ภายในต าบล 

อบต 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก (สาย
โคกฝายใหญ่ – ห้วย
ม่วง) หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจรไป
มาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอดป ี

โดยท าการปรับปรุงถนนดิน
โดยการลงหินคลุก กว้าง 4 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
ระยะทาง 510 เมตร 

- - 240,000 
(อบต.) 

240,000 
(อบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

 

29 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก (สาย
นายลามลิ – นาย
ประสงค์) 
 หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจรไป
มาทีส่ะดวก 
ปลอดภัย ตลอดป ี

โดยท าการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  6 เมตร ระยะทาง  
600 เมตร 

- - 180,000 
(อบต.) 

180,000 
(อบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

30 โครงการปรับปรุงง
ถนนดินหินคลุก (สาย
บ้านหนองแวงกลาง – 
นาพ่อบัว – หนองไผ่)  
หมู่ที่ 4  

เพื่อการสญัจรไป
มาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอดป ี

โดยท าการปรับปรุงถนนดิน
หินคลุก กว้าง 3 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 ระยะทาง 
1,800 เมตร 

- - - 
 

530,000 
(อบต.) 

530,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้
มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ภายในต าบล 

อบต 

ผ.02 



 

 

97 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการปรับปรุงถนน
ดินหินคลุก (สายหนอง
แฝก – โคกปุาช้า)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการปรับปรุงถนน
ดนิหินคลุก ผิวจราจร 
กว้าง 3 เมตร หนา 
เฉลี่ย 0.15เมตร 
ระยะทาง  1,500 

- - 450,000 
(อบต.) 

450,000 
(อบต.) 

450,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

32 โครงการปรับปรุงถนน
ดินหินคลุก (สายหนอง
แวงกลาง – โคกฝาย
ใหญ่) หมู่ที่ 4 
 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการก่อสร้างถนน
ดินหินคลุก กว้าง 3 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร ระยะทาง 500  
เมตร 

750,000 
(อบต.) 

750,000 
(อบต.) 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

33 โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกร่องพูนดิน (สาย
รอบโคกหนองผื่อ หมู่ที่ 
4 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โยท าการก่อสร้างถนน
ดิน ยกร่องพูนดิน ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง  850 เมตร 

- - - 
 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิม่ขึน้ 

 

มีถนนได้
มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ภายในต าบล 

อบต 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง  ถนน 
คสล.( สายรอบหมู่บ้าน)  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
ต าบล 

 ก่อสร้าง ถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร   

900,000 
(อบต) 

900,000 
(อต) 

900,000 
(อบต) 

900,000 
(อบต) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ได้มีถนนได้
มาตรฐานราษฎร
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ภายในต าบล 

อบต. 

35 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายนายบัญญตัิ – 
นางบัว ชาป๎ญญา)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อการสญัจรไป
มาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอดป ี

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 Iรวมพื้นท่ี ไม่น้อย
กว่า 72.56 เมตร 

52.200 
(อบต) 

52.200 
(อบต) 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายนางทองสี นา
น้อย – นางสมควร)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อการสญัจรไป
มาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอดป ี

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง  70 เมตร 

158,000 
(อบต.) 

 

158,000 
(อบต.) 

 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมท่ี

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หินคลุก 
(สายรอบหนองมน) 
หมู่ที่ 5 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนนดิน หินคลุก. ผิว
จราจรกว้าง  3  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง  
600 เมตร 

- 206,000 
(อบต.) 

 

206,000 
(อบต.) 

 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่      
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หินคลุก 
(สายแม่บญุน้อย – 
แม่บุพพา)   
หมู่ที่ 5 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนนดิน หินคลุก. ผิว
จราจรกว้าง  3  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง  
600 เมตร 

- - 206,000 
(อบต.) 

 

206,000 
(อบต.) 

 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
   เป็น 
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

19 โครงการปรับปรุง
ถนนดิน ลงหินคลุก 
(สายแม่บญุน้อย – 
พ่อค าเฮียว  อัครเส
ริญ) 
หมู่ที่ 5 

เพือ่การสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการปรับปรุงถนนดิน หิน
คลุก. ผิวจราจรกว้าง 3   เมตร  
ระยะทาง 800 เมตร 

- - - 235,000 
(อบต.) 

235,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุง ถนน 
คสล. (สายแมร่าตรี – ทาง
แยกสุดซอย) หมู่ที่ 5 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการเททับ AC ถนน 
คสล. ผิวจราจรกว้าง  3 
เมตร  ระยะทาง 900 
เมตร 

- - - 265,000 
(อบต.) 

265,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

41 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หินคลุก (สายสามแยก – 
ล าห้วยโสกคลอง)   
หมู่ 6 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนนดิน หินคลุก. 
ผิวจราจรกว้าง  3  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ระยะทาง  600 เมตร 

206,000 
(อบต.) 

 

206,000 
(อบต.) 

 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายสี่แยกบ้านพ่อ
หลอด – พ่อประสาท)  
หมู่ 6 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนน คสล.    ผิว
จราจรกว้าง  4  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง  170 เมตร 

385,000 
(อบต.) 

 

385,000 
(อบต.) 

 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก (สายพ่อ
ไพโรจน์ – โนน
ขี้เหล็ก)  
หมู่ที่ 6 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ระยะทาง 1,700 
เมตร  

- 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

44 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก (สาย
สามแยกบ้านแม่สวาท 
– หนองหญ้าปล้อง)  
หมู่ที่ 6 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร  

- - 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

45 โครงการ ปรบัปรุง
ถนน โดยการลงหิน
คลุก (สายล าห้วย
อีสานเขียว) หมู่ 7 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ปรับปรุงถนน โดยการลงหิน
คลุก ผิวจราจรกว้าง    เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ระยะทาง  300 เมตร 

275,000 
(อบต.) 

 

275,000 
(อบต.) 

 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็น
มาตรฐาน
เพิม่ขึน้ 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการขยายผิว ถนน 
คสล. (สายบ้านนายภูว
นาท – 
หมู่ 7 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนน คสล.  โดย
การขยายผิว ทั้งสองข้าง 
ข้างละ 1 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง  
200 เมตร 

- 232,000 
(อบต.) 

232,000 
(อบต.) 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

47 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก (สายบ้าน
นางหนพัูฒน์ – บ้านนาง
สมภาร)  
หมู่ที่ 7 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง  3 เมตร ระยะทาง 
200  เมตร  

- - 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

48 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก (สายนา
นางน้อย – นานางวัน)  
หมู่ที่ 7 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
100 เมตร  

- - 350,000 
(อบต.) 

350,000 
(อบต.) 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก (สาย
นางประหยัด – นาย
พานิชย์)  
หมู่ที่ 7 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง  3 เมตร ระยะทาง  
400 เมตร  

- - - 350,000 
(อบต.) 

350,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

50 โครงการขยายผิว
จราจร ถนน คสล. 
(สายบ้านนางมะลิ – 
สวนพ่อผอง เกตูพิบูล) 
หมู่ที่ 7 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง  
0.50เมตร ระยะทาง 
600 เมตร  

- - - 120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

51 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก (สาย
โนนส าราญ) 
หมู่ 8 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้าง ถนนดินโดยการ
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง  
3  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ระยะทาง  600 
เมตร 

206,000 
(อบต.) 

206,000 
(อบต.) 

- -- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายรอบ
หมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 8 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย ตลอด
ปี 

ก่อสร้างถนน คสล.    ผิว
จราจรกว้าง  6  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง  140 เมตร 

- 474,000 
(อบค.) 

 

474,000 
(อบค.) 

 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

53 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก (สายฝายไชโย 
– นานายเรวัต)ิ  
หมู่ที ่8 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย ตลอด
ปี 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  ผิว
จราจรกว้าง  4  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ระยะทาง  600 เมตร 

- - 275,000 
(อบต.) 

 

275,000 
(อบต.) 

 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

54 โครงการขยายผิว
จราจร ถนน คสล. 
(สายนางไฮ – นายบุญ
ถม อาภาพรรณ)  
หมู่ที่ 8 

เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภัย ตลอด
ปี 

โดยท าการขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 
4เมตร ระยะทาง  150 
เมตร  

- - 390,000 
(อบต.) 

390,000 
(อบต.) 

390,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. (สายหน้า 
ร.ร. หนองบะโคกสว่าง  
– นายบือ พลมาตร)  
หมู่ที่ 8 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

โดยท าการขยายผิว
จราจร ถนน คสล. ผิว
จราจรกว้าง  เมตร 
0.50 ระยะทาง 200 
เมตร  

- - - 390,000 
(อบต.) 

390,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

56 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (สายรอบ
ปุาช้า)  
หมู่ที ่9 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 
ตลอดป ี

ก่อสร้างถนน คสล.    
ผิวจราจรกว้าง  4  
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง  150 เมตร 

371,000 
(อบต.) 

 

371,000 
(อบต.) 

 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 

 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการปรับปรุง 
ถนนหินคลุก ล าห้วย
โสกแร่ (สายสามแยก
นานางประมวล  
โนนใหม่ – นานาย
สมาน จุมพล)   
หมู่ที่  9 

เพื่อการสญัจรไป
มาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอดป ี

ปรับปรุง ถนนหินคลุก ล า
ห้วยโสกแร่ ผิวจราจรกว้าง  
3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ระยะทาง 600 
เมตร 

- 275,000 
(อบต.) 

 

275,000 
(อบต.) 

 

- - -มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต 

58 โครงการปรับปรุง ถนน
ดินหินคลุก (สายสาม
แยกทางโค้งโนนขี้เหล็ก 
– โนนขี้เหล็ก)  
หมู๋ที ่9 

เพื่อการสญัจรไป
มาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอดป ี

ปรับปรุง ถนนหินคลุก ผิว
จราจรกว้าง  4 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - 454,000 
(อบต.) 

 

454,000 
(อบต.) 

 

- -มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมใน
ต าบลโคกสง่า
สะดวกตลอดป ี

อบต. 

59 โครงการขยายไหล่ทาง 
(สายนายลิต้า  – นาย
บุญเส็ง)  
หมู่ที่ 10 

เพื่อการสญัจรไป
มาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอดป ี

โดยท าการขยายไหล่ทาง  
ผิวจราจรกว้าง  0.50 
เมตร ระยะทาง 800 
เมตร  

520,000 
(อบต.) 

520,000 
(อบต.) 

- - - -มีเส้นทาง
คมนาคมที ่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาภายในต าบล 

อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดบัท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อการสญัจรไป
มาที่สะดวก 
ปลอดภัย ตลอดป ี

เพื่อซ่อมแซมถนน  คสล., 
ถนนดิน, และลาดยาง 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 
(ภายในต าบลโคกสง่า) 
กรณีเกดิภัยธรรมชาติ หรือ
เกิดจากการใช้งานปกต ิ

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่

เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนได้
มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ภายในต าบล 

อบต. 

61 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสาย
หนองบะหนองหอย  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
ต าบล 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 5,400 เมตร   

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

-มีเส้นทาง
คมนาคมที่
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

มีถนนได้
มาตรฐาน
ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ภายในต าบล 

อบต. 

รวมงบประมาณ 7,600,000 11,100,000 11,198,000 11,315,000 5,557,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
    3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
       3.1 แผนงานการศึกษา 

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัหา
วัสดุ อุปกรณ์  สื่อ
การเรยีน การสอน 
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

-  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กเล็กท่ี ดี เก่ง 
และมีความสามารถ
เหมาะสมกับวัย 
-  เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในห้องเรียน ให้เด็กได้
เรียนอยา่งมีความสุข 
และปลอดภัย 

จัดหาวัสดุ – สื่อการเรียน การ
สอน,งานผ้าบณัฑิตน้อย  
-   จัดหาครุภณัฑ์  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
-แบบเรียน  

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กมีการ

จัดหา
อุปกรณ์
สื่อการ

เรียนการ
สอน 

มีสื่อการเรียน การ
สอนที่ทันสมัย และ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการมอบ
หนังสือพิมพ์ 

-  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดร้ักการอ่าน
หนังสือ 
-  เพื่อให้ประชาชนได้
ติดตามข้อมูลข่าวสาร 
เหตุการณ์บ้านเมือง ได้
ทันต่อเหตุการณ ์

จัดหาหนังสือพิมพ์ ให้กับ
สถานศึกษาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสง่า 
อบต.โคกสง่า และ หมู่บ้านใน
เขตต าบล  จ านวน 10 
หมู่บ้าน  
หนังสือพิมพ์  14 ฉบับ / วัน 

8,000 
(อบต.) 

 

8,000 
 (อบต.) 

8,000 
 (อบต.) 

8,000 
 (อบต.) 

8,000 
 (อบต.) 

ทุก
หมู่บ้านได้

มี
หนังสือพิม
พ์อ่านใน

การ
ติดตาม
ข่าวสาร 

ประชาชนรักการ
อ่านหนังสือ และได้
ติดตามขอ้มูล
ข่าวสาร เหตุการณ์
บ้านเมือง ได้ทันต่อ
เหตุการณ ์

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจดัซื้อชุด
นักเรียนส าหรับเด็ก
ยากจน ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

-  เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน 
ขาดแคลนให้มเีสื้อผ้าสวมใส ่
-  เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ -  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับเด็กท่ีขาดแคลน 
(อนุบาล 3 ขวบ) 
 

สงเคราะห์ชุด
นักเรียนส าหรับเด็ก
ยากจน และขาด
แคลน  

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เด็กท่ี
ยากจน

ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เด็กยากจน ขาด
แคลนทุนทรัพย์ได้มี
เสื้อผ้าสวมใสม่ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีขวัญก าลังใจ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจดัหาสวัสดิการ
ให้กับเด็กนักเรยีน 
(อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
สง่า 

-  เพื่อให้เด็กเล็กของ อบต. 
โคกสง่ามสีวัสดิการที่ด ี
-  เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับศูนย์
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
พัฒนา
ได้รับ

สวัสดิการ
ด้านการ
รับ-ส่ง 

เด็กเล็กของ อบต.
โคกสง่ามสีวัสดิการ
ที่ดี และมีศักยภาพ
ในการให้บริการใน
เขตต าบลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจดักิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้แสดง
ความสามารถท่ีเหมาะสม
กับเพศและวัย  
-  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์สังคมและ
สติป๎ญญา 
-  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนไดต้ระหนักถึง
คุณค่าความส าคญัของตน
ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต 
 

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.) 

เด็กใน
พื้นที่ได้
ร่วม
กิจกรรม
วันเด็ก 

-  เด็กและ
เยาวชนได้แสดง
ความรู้
ความสามารถ ที่
เหมาะสม กับ
เพศและวัย 
-  ผู้ปกครอง 
เด็ก และ
เยาวชนไดร้่วม
กิจกรรม สร้าง
คุณค่าให้กับ
ครอบครัว 

กอง
การศึกษา 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ครผูู้ดูแล
เด็ก/ ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโคกสง่า 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ครูผูดู้แลเด็กให้ได้รับ
ความรู้ที่จะน าไปพัฒนา
งานต่างๆในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า ให้มี
ศักยภาพยิ่งๆขึ้นไป และ
เป็นการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ระหว่างครู
ผู้ดูแลเด็กด้วยกัน 
 

จ านวนผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมตาม
หลักสตูรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวนผู้
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของครู
ผู้ดูแลเด็กใหไ้ด้รบั
ความรู้ที่จะน าไป
พัฒนางานต่างๆใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า ให้มี
ศักยภาพยิ่งๆขึ้นไป  
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียน
การสอน ของศูนย์
พัฒนาเดก็เล็ก 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านต่างๆ เช่น 
สังคม อารมณ์ ท้ัง
เป็นการอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณี ในวัน
ส าคัญต่างๆ  

นักเรียน /ครูผูดู้แลเด็กเล็ก 
/ผู้ดูแลเด็กเล็ก           
และ ผู้ปกครอง  จ านวน 
70 คน/รุ่น เช่น 
1. กิจกรรมไหว้คร ู
2. กิจกรรมทอดเทียน
พรรษา  
3. กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
4. กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา  
5. กิจกรรมวันมาฆบูชา
ฯลฯ  
 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

 

10,000 
(อบต.) 

 

10,000 
(อบต.) 

 

10,000 
(อบต.) 

 

จ านวนผู้
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ได้รับการ ส่งเสรมิ 
กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านต่างๆ เช่น 
สังคม อารมณ์ ท้ัง
เป็นการอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณี ในวัน
ส าคัญต่างๆ  

กอง
การศึกษา 

 รวมงบประมาณ 282,000 282,000 282,000 282,000 282,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ ส่งเสรมิ 
สนับสนุน การ
แข่งขันกีฬาของ
โรงเรียน ในเขต
ต าบลโคกสง่า 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ให้เด็กนักเรยีนในเขต
ต าบลได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาและสร้าง
ความสามัคคีในโรงเรียน 

โรงเรียนในเขต
ต าบล จ านวน 4 
โรงเรียน 
1 ครั้ง / ป ี

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต. 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ส่งเสริม
นักเรียน

ในการเล่น
กีฬา 

- เด็กนักเรียน
สนใจเล่นกีฬา ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด  
-  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย และกติกา
สังคม 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดัหา
อุปกรณ์การกีฬา
ให้กับหมู่บ้าน/
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลได้เล่นกีฬา และ
สร้างนิสยัการออกก าลัง
กายเป็นประจ า 

จัดหา อุปกรณ์การ
กีฬาให้กับหมู่บ้าน   
จ านวน  10 
หมู่บ้านและ 4 
โรงเรียน 
1 ครั้ง / ป ี

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดหา 
อุปกรณ์
การกีฬา
ให้กับ
เยาวชนใน
พื้นที ่
 

ประชาชนในต าบล
ได้เล่นกีฬา และ
สร้างนิสยัรักการ
ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
เยาวชนวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ สร้างนิสัย
ในการออกก าลังกาย 

-เพื่อให้แกนน าเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจและรู้จักวิธีออกก าลัง
กายที่เหมาะสมกับตนเอง  
- เพื่อให้แกนน าเยาวชนสามารถ
ขยายผลความรู้ในการออกก าลัง
กายไปสูเ่ครือข่ายต่างๆในชุมชน
และประชาชนท่ัวไปให้มีส่วนร่วม
ในการออกก าลังกาย 
-  เพื่อสรา้งแกนน าในการออก
ก าลังกายในชุมชน/ต าบล 
- เพื่อส่งเสริมใหม้ีการออกก าลัง
กายวิธีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
- เพื่อให้แกนน าในชุมชนมีความรู้
และทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอล
และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นทมี
ฟุตซอลในระดับสูงขึ้นได ้

กลุ่มเด็กวัยเรยีน
และเยาวชน 
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

มีแกนน า
เยาวชนมี
ความรู้
ความ
เข้าใจและ
รู้จักวิธี
ออกก าลัง
กายที่
เหมาะสม
กับตนเอง  

 

ให้แกนน าเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และรูจ้ักวิธีออก
ก าลังกายท่ี
เหมาะสมกับตนเอง  
สร้างแกนน าในการ
ออกก าลังกายใน
ชุมชน/ต าบล 
ส่งเสริมให้มีการออก
ก าลังกายวิธีต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

กอง
การศึกษา 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุกายออก
ก าลังกาย   

-  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมา
สนใจดูแลสุขภาพ 
ของตนเอง ในเขต
ต าบลโคกสงา่  

จัดกิจกรรมการ
ประกวด การ
ออกก าลังกาย  
ทั้ง 10 หมู่บ้าน  

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัด
กิจกรรม
สนับสนนุ
การออก
ก าลังกาย 

-  ประชาชน
ได้รับการ 
ส่งเสริมให้
ประชาชนหันมา
สนใจดูแล
สุขภาพ ของ
ตนเอง 
 

รพสต.
ร่วมกับ 
ส านักปลัด 

5 โครงการ ขยับกาย 
สบายชีว ี

-  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมา
สนใจดูแลสุขภาพ 
ของตนเอง ในการ
ออกก าลังกาย  

จัดให้มีกิจกรรม
การเต้นอาร์บิค
ประกอบเพลง 
อาทิตย์ละ 4 วนั  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ผู้สูงอายุ
ได้เข้า
ร่วม
กิจกรรม 

สังคม ครอบครัว
ไทยเป็น
ครอบครัวเป็นสุข   
และเป็น
ครอบครัวที่
อบอุ่น  
 

กอง
การศึกษา 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
ประจ าปี  

-เพื่อสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปสนใจเล่นกีฬา ไมยุ่่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด  
-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย และกติกาสังคม 
 

จัดการแข่งขันกีฬา
ให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป 
จ านวน  10 
หมู่บ้าน  
1  ครั้ง / ป ี

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดการ
แข่งขัน
กีฬา
ต้านยา
เสพติด
ป๎ญหา
ยาเสพ
ติดลดลง  

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป
สนใจเล่นกีฬา ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด  
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
-รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
และกติกาสังคม 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการกิจกรรม
งานประเพณี
สงกรานต์ (รดน้ า
ด าหัวผูสู้งอายุ)
ประจ าป ี

-  เพื่อเป็นการส่งเสริม และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทย  
-  เพื่อให้ครอบครัวไดม้ี
กิจกรรมร่วมกัน ในวันส าคญั
ต่างๆ  
 

ประชาชนในต าบล 
มีกิจกรรมร่วมกันใน
วันส าคัญทางศาสนา 
-  จัดกิจกรรมรดน้ า
ด าหัวผูสู้งอายุ 1 
ครั้ง / ป ี

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
 (อบต.) 

50,000 
 (อบต.) 

50,000 
 (อบต.) 

ผู้สูงอายุ
ได้เข้า
ร่วม
กิจกรรม 

สังคม ครอบครัว
ไทยเป็นครอบครัว
เป็นสุข   และเป็น
ครอบครัวทีอ่บอุ่น  

กอง
การศึกษา 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการ
ฝึกอบรม 
เยาวชน เข้าค่าย
พุทธธรรมใน
ต าบลโคกสง่า 

-   เพื่อส่งเสริม
เด็กเยาวชน ได้
ปฏิบัติธรรมสวด
มนต์ ฝึกสมาธิ 
เพื่อให้มีสติ ไม่
พึ่งพายาเสพติด 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม เข้าค่าย
พุทธรรมในต าบลโคกสง่า   
จ านวน 1 ครั้ง /ป ี
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

เยาวชน
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

  เด็ก เยาวชนไดร้ับ
การส่งเสริม  และได้
ปฏิบัติธรรมสวด
มนต์ ฝึกสมาธิ 
เพื่อให้มีสติ ไม่พึ่งพา
ยาเสพตดิ 
 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม ท้องถิ่น 
ที่ดีงาม สืบไป 

ส่งเสริม โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
1. โครงการทอดเทียนโฮมประจ าปี 
(วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา) 
2.  โครงการสืบสานประเพณี และ
วัฒนธรรม ฯลฯ  อุดหนุน จ านวน   
1 ครั้ง / ปี 
3.โครงการงานประเพณีบุญคุณลาน 
4.โครงการประเพณีลอยกระทง 
5. โครงการงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 

330,000 
(อบต.) 

330,000 
 (อบต.) 

330,000 
 (อบต.) 

330,000 
 (อบต.) 

330,000 
 (อบต.) 

งาน
ประเพณี

และ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ได้รับการ
สืบสาน
ต่อไป 

ได้รับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
สบืไป 

กอง
การศึกษา 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการวันแม่
แห่งชาติ 
(12  สิงหาคม ) 

-  เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดม้ีโอกาสที่จะ
ได้พบปะพูดคุยกับ
ครอบครัวอย่างใกล้ชิด 
-  เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความรักต่อ
บุพการี 
-  เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลถวายแดส่มเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี
นารถ 
 

  จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ และการละเล่น
ของเด็ก การแสดง
ความรัก ความกตัญํู
ต่อบุพการ ีมอบดอก
มะลิ ฯลฯ 
1 ครั้ง / ป ี

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
การจัด

กิจกรรมวัน
แม่ 

เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสที่จะได้พบปะ
พูดคุยกับครอบครัว
อย่างใกล้ชิด เป็น
การแสดงออกถึง
ความรักต่อบุพการี 
และถวายเป็นพระ
ราชกุศลถวายแด่
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนารถ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจดัหา
ธงไตรรงค์ และ
ธงตรา
สัญลักษณ์  12  
สิงหาคม 

-   เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความกตัญํู
กตเวที ส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ และ
แสดงความจงรักภักดี
แด่ และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนารถ  
-   เพื่อประชาสัมพันธ์
และรณรงคเ์ชิญชวนให้
ประชาชนประดับธงตรา
สัญลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนารถ 

จัดหาธงตรา
สัญลักษณ์ ให้กับ
หน่วยงานราชการ, 
สถานศึกษา, 
บ้านเรือนราษฎร 
ฯลฯ ได้ประดับธง
ตราสญัลักษณ์ 12  
สิงหาคม  

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จัดหาธง
ไตรรงค์
และธง
ตรา
สัญลักษ
ณ ์

  ประชาชนได้
แสดงความกตัญํู
กตเวที ส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุ 
 และแสดงความ
จงรักภักดีแด่
พระองค์  
และ เป็นการ
ประชาสมัพันธ์
และรณรงคเ์ชิญ
ชวนให้ประชาชน
ประดับธงตรา
สัญลักษณ์เฉลิม
พระเกียรติ  

กอง
การศึกษา 

รวมงบประมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่ม
อาชีพในต าบลโคก
สง่า 

- เพื่อให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็งสามารถแข่งขันใน
ตลาดการค้าได ้
- เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่ม และลดค่าใช้จ่าย 

ส่งเสริมกลุม่วิสาหกจิที่
จดทะเบียนแล้ว  ทีม่ี
ความประสงค์กู้ยืม หรือ 
ครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
การประกอบอาชีพ ฯลฯ 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

กลุ่ม
วิสาหกิจ
ได้รับการ
สนับสนุน 

กลุ่มมีความ
เข้มแข็งสามารถ
แข่งขันในตลาด
การค้าได ้

ส านักปลดั  
พัฒนา
ชุมชน 

2 โครงการ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มอาชีพ
ในต าบลโคกสง่า 

-  เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ  
-  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคดิ
การด าเนินงานของกลุ่ม  
-  เพื่อให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็งสามารถแข่งขันใน
ตลาดการค้าได ้
- เพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจดัการกลุ่มให้
เข้มแข็ง 

โดยการจัดอบรมสมัมนา 
ให้ความรู้โดยเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้       
(เปูาหมาย จ านวน  10 
กลุ่ม)/ ปี  

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

กลุ่มอาชีพ
ในต าบล
ได้รับการ
ส่งเสริม

สนับสนุน 

ได้แลกเปลีย่น
แนวคิดการ
ด าเนินงานของ
กลุ่ม และมีความ
เข้มแข็งสามารถ
แข่งขันในตลาด
การค้าได้ เพ่ิม
ศักยภาพในการ
บริหารจดัการกลุ่ม
ให้เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 
(พัฒนา
ชุมชน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ ส่งเสรมิ 
สนับสนุน กลุม่
เลี้ยงจิ้งหรดี 

- จิ้งหรีดมีสารอาหาร
โปรตีนสูง ปลอด
สารพิษ สามารถช่วย
แก้ไขปญัหาขาด
สารอาหารได้  
-เพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกรได ้
- เพื่อเพ่ิมมูลค่า
จิ้งหรีดให้กับเกษตกร 
 

- เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว 
ให้ผลผลติสูง เหมาะที่
เกษตรกรจะน ามาเลีย้ง
เป็นอาชีพเสริม ไว้บรโิภค
และจ าหนา่ยเพิ่มรายได้
สามารถใช้เวลาว่างจาก
การเพาะปลูกมาดูแล
จิ้งหรีดได้ภายในเวลา ๑ ปี 
จะสามารถเลี้ยงจิ้งหรดีได้
ถึง ๕ รุ่น 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
กลุ่มเลี้ยง
จิ้งหรีด 

- จิ้งหรีดมี
สารอาหารโปรตีนสูง 
ปลอดสารพิษ 
สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาขาด
สารอาหารได้  
-เพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกรได ้

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
การปลูกข้าว
ปลอดสารเคม ี

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล
โคกสง่าไม่ใช้สารพิษที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพท้ัง
เกษตรและผูบ้ริโภค 
ส่งเสริมให้เกษตรมีวิถีชีวิต
ในการปลูกข้าว ได้หัน
กลับมาใช้วิถีเกษตร
อินทรีย์ในการปลูกข้าว 
เพื่อให้เกษตรกรมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้นเนื่องจากไม่ต้องใช้
สารเคมี ลดต้นทุน และ
เป็นการเพิ่มผลผลิต ท าให้
สามารถลดภาระหนี้  
 

จัดอบรมให้ความรู้กลุ่ม
เกษตรที่จะปลูกข้าว
ปลอดสารส่งเสรมิกลุม่
เกษตรที่จะปลูกข้าว
ปลอดสาร รุ่นละ 50 
คน / ป ี

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

กลุ่ม
เกษตร
ได้รับ
การ

ส่งเสริม
การปลูก

ข้าว 

มีการจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรข้าวปลอด
สารเคมีรวมกลุ่ม
ปลูกข้าวหยุดการใช้
สารเคมีปราบ
ศัตรูพืช โดยหันมา
ใช้การเพาะปลูกข้าว
เกษตรอินทรีย์แทน 
-เกษตรกรเห็ความ
ส าคัญของการปลูก
ข้าวปลอดสารพิษ
เกิดการเรียนรู้วิธี
ปลูกข้าวปลอด
สารพิษที่ถูกวิธี  

ส านักปลดั  
พัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจดัหา
ตลาดรับซื้อ
ผลิตขา้วปลอด
สารเคม ี

-  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มปลูกข้าวปลอดสารเคม ี

โดยการจัดหาตลาด
ให้กับเกษตรกรและ
ส่งเสริมการแปรรูป
ข้าวเป็นข้าวซ้อมมือ, 
ข้าวกล้องงอก 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

กลุ่มได้รับ
ส่งเสริมด้าน
การตลาด 

กลุ่มมตีลาดในการ
ขายสินค้าได้ เพิ่ม
มูลค้าข้าวให้มี
ราคาสูง 

ส านักปลดั 
(พัฒนา
ชุมชน) 

6 โครงการ
พัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต 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 

ประชาชนไดม้ี
ความรู้และเข้าใจ
ในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลดั 

7 โครงการ
ส่งเสริมปลูก
ข้าวพันธุ์ดี 

เพื่อให้เกษตรกรมีข้าวพันธุ์ดีไว้
เพาะปลูก 
-เพื่อจัดต้ังกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธ์ดี
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านมาปลูก
ข้าวและการใหผ้ล
ผลิตทีด่ ี

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

กลุ่มได้รับ
การ

สนับสนุน
เมลด็พันธ์ุ

ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น
จาก ไร่ละ 400 กก
เป็น 450 กก  
-มีรายได้เพิ่มขึ้น 
-มีผลผลติข้าว

ส านักปลดั 
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ประจ าต าบล  ข้าว เพียงพอในชุมชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ระยะสั้น   
  

-เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากไร้ เด็กนักเรยีนและ
ประชาชนท่ัวไปมีรายได้พอ
เลี้ยงชีพ  เพื่อสร้างอาชีพ 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน  
-เพือ่เป็นผลติภณัฑ์สร้าง
อาชีพให้กับประชาชนท่ัวไป 

จัดฝึกอบรมอาชีพ 
ให้กับผู้ด้อยโอกาส
และกลุม่อาชีพ 
จ านวน 50 คน/ 
รุ่น  

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

ประชาชน
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ผู้ด้อยโอกาส 
และผูย้ากจน 
กลุ่มอาชีพ มี
รายได้เพิ่ม  มี
อาชีพเสริม 

ส านักปลดั 

9 โครงการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ผ้าฝูาย 
– ผ้าไหม 

-  เพื่อให้กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนท่ัวไปมีรายได้พอ
เลี้ยงชีพ   
เพื่อสร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน  
-  เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สร้าง
อาชีพให้กับประชาชนท่ัวไป 

จัดฝึกอบรมอาชีพ 
ให้กับผู้ด้อยโอกาส
และกลุม่อาชีพ 
จ านวน 50 คน/ 
รุ่น  

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

กลุ่มได้รับ
การ

ฝึกอบรม 

ผู้ด้อยโอกาส 
และผูย้ากจน 
กลุ่มอาชีพ มี
รายได้เพิ่ม  มี
อาชีพเสริม 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มอาชีพพัฒนา
ศักยภาพ กลุ่มสตรี 
และ อสม.  

เพื่อฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานให้สตรี
และ อสม.ไปศึกษาดู
งานของอสม.ในต าบล 

จัดโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานด้านความรู้
พื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 
ให้กับ สตรีและ อสม.ใน
ต าบล 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

จัด
ฝึกอบรม
ให้กลุ่ม
สตรีและ 

อสม. 

 สตรี. อสม.ได้มี
การพัฒนาด้าน
ความคิดรเิริม่ใน
การพัฒนาด้านสา
ธารสุขมลูฐาน 
 

ส านักปลดั 

11 โครงการจดัตั้งศูนย์
จ าหน่ายสินค้า 
OTOP  
หมู่ที่ 4 

เพื่อจัดแสดง จ าหน่าย
และกระจายสินค้า 
OTOP ของหมู่บ้าน 
ให้เป็นท่ีรู้จัก ของ
ประชาชนท่ัวไป 

ศูนย์จัดแสดง จ าหน่าย 
และกระจายสินค้า 
OTOP ของหมู่บ้าน เป็น
ศูนย์ขนาดเล็ก ใน
บริเวณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 4 
 

30,000 
(อบต.) 

 

- 
 

30,000 
(อบต.) 

 
 

- 
 

30,000 
(อบต.) 

 
 

มีศูนย์
จ าหน่าย
สินค้า 
OTOP 

ประจ าหมู่
ที่ 4 

จัดแสดง จ าหน่าย
และกระจายสินค้า 
OTOP ของ
หมู่บ้าน ให้เป็นท่ี
รู้จัก ของ
ประชาชนท่ัวไป 

ส านักปลดั 

 
 

ผ.02 



 

 

126 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการจดัตั้งศูนย์
บริหาร จดัการ 
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 านัก
ปลัด อบต.โคกสง่า จัดตั้ง
ศูนย์บริหาร จัดการ ศัตรูพืช  
จ านวน  1  ศูนย์ 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

มีการ
จัดตั้งกลุ่ม 

-ได้ให้บริการ และ
ติดต่อประสานงานให้
ความช่วยเหลือ
เกษตรกร และเตือน
ภัยการระยาด 
- ไดรับการเฝาูระวัง
ติดตามสถานการณ์ 
ระบาด 
-ได้รับการส่งเสรมิ ให้
เกษตรกรใช้สารชีว
ภัณฑ์ หรือการควบคมุ
โดยใช้วิธีธรรมชาติแทน
สารเคมี  

(ศบกต.)
และ 
ส านักปลดั 

 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการจดัตั้ง
ตลาดชุมชน 

-  เพื่อเป็นตลาดกลางสินค้าใน
เขตต าบลโคกสง่า 
-  เพื่อเปน็ตลาดการค้าสินค้า 
OTOP ของต าบลโคกสง่า 
-เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินคา้
ภาคการเกษตรและครัวเรือน 

จัดตั้งตลาดการค้า
ชุมชน ภายในต าบล
โคกสง่า จ านวน 1 
ศูนย์ การค้า 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

มีการ
จัดตั้ง
ตลาด 

มีตลาดขายสินค้าใน
เขตต าบลโคกสง่า 
ตลาดการค้าสินค้า 
OTOP ของต าบล
โคกสง่า 

ส านักปลดั 
(พัฒนา
ชุมชน) 

14 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการท า
ตลาด ออนไลน์  

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้
เข้าถึงตลาดพาณิชย์มากยิ่งข้ึน  
– เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ 
เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้ประกอบการ 
สร้างยอดขายให้กับ
ผู้ประกอบการ 
 

โดยสร้าง (Plat 
Form) ส าหรับ
ผู้ประกอบการราย
ย่อย ผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมบุคคลทั่วไป 
นิสิต นักศึกษาที่สนใจ
ท าธุรกิจออนไลน ์

 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

มีการ
จัดตั้ง
ตลาด

ออนไลน ์

พื่อส่งเสรมิ
ผู้ประกอบการให้
เข้าถึงตลาดพาณิชย์
มากยิ่งข้ึน – เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ 

ส านักปลดั 
พัฒนา
ชุมชน 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการสร้าง
เครือข่ายการ
ควบคุมด้านการ
ควบคุมไฟปุาแบบมี
ส่วนร่วม 

-เพื่อสร้างความรู้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้เล็งเห็น
ความส าคญัของปุาไม้ที่ทุกคน
จะช่วยกันดูแลรักษาเพื่อสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนในพ้ืนท่ี มีจิตส านึกท่ี
จะเข้าควบคุมและดับไฟปุา
ตั้งแต่เริม่ต้นเกดิเหตเุพื่อมิให้
การเผาปุาไหม้ลุกลามไฟปุา
ขนาดใหญ ่

จัดตั้งครือข่ายควบคุม
ด้านการควบคมุไฟปุา
แบบมีส่วนร่วม  
จ านวน  50 คน 
 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

จัดตั้ง
เครือข่าย

ด้าน
ควบคุมไฟ

ปุา 

-   ประชาชนใน
พื้นที่ได้เล็งเห็น
ความส าคญัของ
ปุาไม้ที่ทุกคนจะ
ช่วยกันดูแลรักษา 
-  สร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่มิให้มีการเผา
ปุาและช่วยกัน
สอดส่องดูแล
รักษาปุาไม้   
 

ส านักปลดั 

 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการค่าใช้จ่าย
ในการรักษาและ
คุ้มครองปูองกัน
ที่ดินอันเป็นสมบตัิ
ของแผ่นดิน 

เพื่อดูแล
คุ้มครองปูองกนั
ที่ดินอันเป็น
สมบัติของ
แผ่นดิน 

ดูแลคุ้มครองปูองกัน
ที่ดินอันเป็นสมบตัิ
ของแผ่นดิน เช่น 
การตรวจสอบรางวัด
แนวเขตที่ดินสา
ธารณสมบัติ และ
การด าเนินการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลที่สาธารณะของ
แผ่นดิน 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวน
ครั้งท่ีมี
การดูแล
คุ้มครอง
ปูองกัน
ที่ดินอัน

เป็นสมบตัิ
ของ

แผ่นดิน 

ได้รับการดูแล
คุ้มครองปูองกัน
ที่ดินอันเป็น
สมบัติของ
แผ่นดิน 

ส านักปลดั 

รวมงบประมาณ 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000    

 
 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษา 
เมลด็พันธ์ุพืชผัก 
เพื่อการเพาะปลูก 

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน 
เมลด็พันธ์ุพืช ให้กับ
เกษตรกร  
-เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวของ
เกษตรกร 

ส่งเสริมสนับสนุน เมล็ด
พันธุ์พืช ให้กับเกษตรกร  
โดยการหาเมล็ดพันธ์ุพืช 
ให้กับเกษตรกร  
 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

กลุ่ม
ได้รับ
การ

สนับสนุ
นเมลด็
พันธุ ์

 ส่งเสรมิสนับสนุน 
เมลด็พันธ์ุพืช 
ให้กับเกษตรกร  
และสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว
ของเกษตรกร ใน
ต าบลโคกสง่า 
 

ส านักปลดั 

2 โครงการปลูกพืช
สมุนไพร (เช่น 
กัญชา, ตระไคร้, 
สมุนไพรอื่นๆ ฯลฯ) 

  เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่ที่มี
ความ ต้องการที่จะ
ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อ
ใช้ในครัวเรือน หรือ
เพื่อขายให้กับตลาด 
 

ส่งแสรมิเงินทุนให้กับกลุ่ม
หรือเมล็ดพันธ์ุพืชสมุนไพร 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

สนับสนุ
นการ

ปลูกพืช
สมุนไพร 

กลุ่มได้รับการ 
สนับสนุน ปลูกพืช
สมุนไพร เพื่อใช้ใน
ครัวเรือน หรือเพื่อ
ขายให้กับตลาด 

ส านักปลดั 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจดัซื้อพันธุ์
ปลา  

-  เพื่อเป็นการประกอบ
อาชีพของประชาชน  และ
ภาวะทางโภชนาการของ
ประชาชน  
-เพื่อเพ่ิม และอนุรักษ์
ทรัพยากรให้แก่แหล่งน้ า 
 

จัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อ
ปล่อยในสระน้ า ใน
ที่สาธารณะภายใน
ต าบลโคกสง่า เนื่อง
ในวันท่ี 12 
สิงหาคม ของทุกป ี

40,000 
(อบต.) 

40,000 
 (อบต.) 

40,000 
 (อบต.) 

40,000 
 (อบต.) 

40,000 
 (อบต.) 

จัดหาพันธ์
ปลาปล่อย
ในสระน้ า
สาธารณะ 

ประชาชนไดม้ีการ
ประกอบอาชีพ และภาวะ
ทางโภชนาการของ
ประชาชน ดีขึ้น และเพิม่
การ อนุรักษ์ทรัพยากร
ให้แก่แหล่งน้ า 

ส านักปลดั 

4 โครงการพัฒนา
อาชีพ (ด้าน จักสาน
, ด้านการเลี้ยงสตัว์, 
และ ด้านการทอผ้า
ไหม) 

-เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
จากวิทยากรสูเ่กษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง
และประชาชนท่ัวไป 
-เพื่อให้เกิดการจดัตั้งหรือ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้สตัว์
พื้นเมือง 
-เพื่อสนับสนุนการส่งออก
สัตว ์

จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
เป็ด-ไก่พ้ืนเมือง
จัดหาตลาดให ้

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

มีการ
จัดตั้ง

ตลาดปลา 

ได้รับการถ่ายทอดความรู้
จากวิทยากรสูเ่กษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงเป็ดและไก่
พื้นเมืองประชาชนท่ัวไป
ให้เกิดการจดัตั้งหรือ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงเปด็ไก ่

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการ 
ส่งเสริม 
สนับสนุน เมลด็
ข้าวพันธด์ี (หอม
มะลิ, ก.ข. 6) 

ข้าวเป็นพืชอาหารหลักที่
ส าคัญของประเทศไทย ใน
การปลูกข้าวของไทยน้ันมี
พันธุ์ข้าวท่ีใช้ปลูกอยู่
มากมาย จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ข้าวท่ีดี เหมาะกับ
พื้นท่ี ซ่ึงจะท าให้เกษตรกร
มีรายได้เพ่ิมช่วย
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพให้เกษตรกร ผู้
ปลูกข้าวสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมป๎จจุบันได้ดี  

การคัด เลือกเมล็ดพันธุ์ท่ีดี
เป็นอีกป๎จจัยหน่ึงที่มี
ความส าคัญเป็นอันดับ

แรกในการเพิ่มผลผลิตของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดย 
ไม่ต้องเพิ่มทุนการผลิตใน

ส่วนท่ีไม่คุ้มค่ากับการ
ลงทุนท้ังนี้หากได้พันธุ์ข้าว
ท่ีดีย่อมส่งผลในการเพิ่ม
ผลผลิตข้าวต่อ ไร่สูง มี
คุณภาพเมล็ดมาตรฐาน 

คุณสมบัติในการต้านทาน
โรคและแมลงศัตรูข้าวได้ดี 
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
เป็นท่ีต้องการของตลาด

และผู้บริโภคท่ัวไป 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ได้มีการ
ส่งเสริม 

สนับสนุน 
เมลด็ข้าว
พันธ์ดี 

(หอมมะล,ิ 
ก.ข. 6) 

ข้าวเป็นพืชอาหาร
หลักท่ีส าคัญของ
ประเทศไทย ในการ
ปลูกข้าวของไทยน้ันมี
พันธุ์ข้าวท่ีใช้ปลูกอยู่
มากมาย จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุง
พันธุ์ข้าว พันธุ์ข้าวท่ีดี 
เหมาะกับพื้นท่ี ซ่ึงจะ
ท าให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมช่วย
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพให้เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ป๎จจุบันได้ดี  

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการ 
ปรับปรุงพันธ์
ข้าว ต าบลโคก
สง่า 

ข้าวเป็นพืชอาหารหลักท่ี
ส าคัญของประเทศไทย 
ในการปลูกข้าวของไทย
นั้นมีพันธุ์ข้าวท่ีใช้ปลูก
อยู่มากมาย จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ข้าวท่ีดี เหมาะกับ
พื้นที่ ซึ่งจะท าให้
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่ม
ช่วยเสริมสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพให้
เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมป๎จจุบันไดด้ ี 

การคัด เลือกเมล็ดพันธ์ุที่ดี
เป็นอีกป๎จจัยหนึ่งท่ีมี
ความส าคญัเป็นอันดับแรก
ในการเพิ่มผลผลิตของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดย ไม่
ต้องเพิ่มทุนการผลิตในส่วน
ที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งนี้
หากได้พันธ์ุข้าวที่ดีย่อม
ส่งผลในการเพิ่มผลผลติข้าว
ต่อ ไรสู่ง มีคุณภาพเมล็ด
มาตรฐาน คณุสมบัติในการ
ต้านทานโรคและแมลงศัตรู
ข้าวได้ดี มคีุณค่าทาง
โภชนาการสูง เป็นท่ีต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภคทั่วไป 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ได้มีการ
ปรับปรุง
พันธ์ข้าว 

ที่ดีมี
มาตรฐาน 

ข้าวเป็นพืชอาหารหลักท่ี
ส าคัญของประเทศไทย 
ในการปลูกข้าวของไทย
นั้นมีพันธุ์ข้าวท่ีใช้ปลูก
อยู่มากมาย จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ข้าวท่ีดี เหมาะกับ
พื้นที่ ซึ่งจะท าให้
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่ม
ช่วยเสริมสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพให้
เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมป๎จจุบันไดด้ ี
 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ 
ส่งเสริม 
สนับสนุน
ธนาคารต้นไม ้

- ส่งเสริมใหผู้้ปลูกต้นไม้ ในชุมชน
เดียวกัน หรือ ชุมชนใกล้เคยีงกัน
จัดตั้งเป็นธนาคารต้นไม้ เพื่อสร้าง
ความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สามารถพึ่งพาตนเอง พ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน และเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
เป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนปลูก
ต้นไม้อย่างเป็นระบบมีความโปร่งใส 
ชัดเจน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 

จัดตั้งธนาคารตันไม้ 
จ านวน 1 แห่งใน
ต าบลโคกสง่า 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ได้มีการ
จัดตั้ง

ธนาคาร
ตันไมเ้พื่อ
สร้างความ
พอเพียง 
มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

ส่งเสริมให้ผู้ปลูกต้นไม้ 
ในชุมชนเดียวกัน หรือ 
ชุมชนใกล้เคียงกัน
จัดตั้งเป็นธนาคาร
ต้นไม้ เพื่อสร้างความ
พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนสามารถ
พึ่งพาตนเอง พ่ึงพาซึ่ง
กันและกันได ้

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการ 
ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พันธุ์มันส า
ประหลัง เพือ่
การเพาะปลูก 

- เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ 
โดยใช้ส่วนหัว น ามา ต้ม 
นึ่ง ย่าง อบ เช่ือม เป็น
อาหารชนิดต่างๆ  ส่วนใบ 
น ามา ต้มจิม้น้ าพริก  
- เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว ์

มันส าปะหลังเป็นพืชที่
ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน 
ตั้งแต่ยอดใบจนถึงราก 
(หัวมัน) เพื่อการ
บริโภคเป็นอาหาร
มนุษย์ และอาหาร 
สัตว์ รวมถึงใช้แปรรูป
เป็นผลติภณัฑ์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ได้ส่งเสรมิ 
สนับสนุน 
พันธ์มันส า
ประหลัง  

ใช้เป็นอาหารมนุษย์ 
โดยใช้ส่วนหัว น ามา 
ต้ม น่ึง ย่าง อบ 
เชื่อม เป็นอาหาร
ชนิดต่างๆ และใช้
เป็นอาหารสัตว ์

ส านักปลดั 

9 โครงการไร่นา
สวนผสม   

การจัดท าไร่นาสวนผสม 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ท่ี
มั่นคง  มีครอบครัวท่ีอบอุ่น 
ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชนและ
ประเทศชาติเข้มแข็งได้   

โดยการให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าไร่นา
สวนผสม  จดัฝึกอบรม
ศึกษาดูงานสถานท่ีท า
ไร่นาสวนผสมที่
ประสบผลส าเร็จ 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

จัด
ฝึกอบรม
ให้กลุ่ม 

เกษตรกร 

ได้มีการจัดท าไร่นา
สวนผสม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถช่วย
ให้เกษตรกรมีรายได้ท่ี
มั่นคง  มีครอบครัวท่ี
อบอุ่น ซ่ึงจะส่งผลให้
ชุมชน 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พื้นที่ปุาสาธารณะ
ประโยชน์ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า 

เพื่อรักษาสภาพปุาไม้ที่
สมบูรณไ์ม่ให้ถูกบุกรุกและ
ท าลาย 
-เพื่อฟ้ืนฟูสภาพปุาไม/้
พืน้ท่ีปุาสาธารณประโยชน์
และพื้นที่ใช้ร่วมกันให้
กลับมามสีภาพทีส่มบรูณ ์

-ปูองกันรักษาฟื้นฟูปุา
สาธารณประโยชน์ใน
ต าบลโคกสง่า ทุกแห่ง 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จัด
โครงการ
อนุรักษ์ปุา

ชุมชน 

-สภาพปุา
สาธารณประโยชน์มี
ความอุดมสมบูรณ 
-ปุาไม้ได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูโดย
ชุมชนสามารถปลูกฝ๎ง
สร้างจิตส านึกต่อการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการรักษ์ปุา
รักษ์น้ ารักแผ่นดิน 

-  เพื่อความร่มรื่น 
-  เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว
ให้กับต าบลและฟื้นฟู
สภาพปุาชุมชน 
เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

จัดกิจกรรมรณรงคเ์พื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  และปลูกต้นไม้ 
เนื่องในวันส าคัญ   

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

จัด
กิจกรรม

ปลูก
ต้นไม้ใน

วัน
ส าคัญ
ต่างๆ 

-  สภาพปุาชุมชนมี
ความสมบรูณ ์
 -  พื้นที่สีเขียวใน
ต าบลเพิม่ขึ้นร้อยละ 
60 
-  ต าบลโคกสง่ามี
ความร่มรื่น น่าอยู ่

ส านักปลดั 

12 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการผลิต
พืชอินทรีย์ 
(ปลูกผักปลอด
สารพิษ) 

-เพื่อให้เกษตรกรผลติ
พืชอินทรีย์ไว้บริโภค 
และจ าหนา่ยได ้
-   เพื่อให้เกษตรกรใน
ชุมชนมีการรวมกลุ่ม
กัน สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

จัดฝึกอบรมเกษตรกร  จัดตั้ง
แปลงปลูกผักอินทรีย์ ภายใน
ต าบลโคกสง่า และ ศึกษาดู
งานกลุ่มปลูกผักอินทรีย ์
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

กลุ่ม
ได้รับ
การ

สนับสนุ
นเมลด็
พันธุ์ผัก 

เกษตรกรผลติพืช
อินทรีย์ไว้บรโิภค และ
จ าหน่ายได้และ
เกษตรกรในชุมชนมี
การรวมกลุ่มกัน สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ส่งเสริม สนับสนุน 
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษต
รต าบลโคกสง่า 

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ต าบลโคกสง่า 

บริหารจดัการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบล 1 ครั้ง / ป ี
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ส่งเสริม
สนับสนุน

ศูนย์
ถ่ายทอด 

การด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอดฯ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ส านักปลดั 

14 โครงการเพาะพันธ์ุ
กล้าไม้ร่วมกับ
เยาวชนต าบลโคก
สง่า 

ส่งเสริมเยาวชน/นักเรยีนให้
มาร่วมบ าเพ็ญประโยชน์
แทนการหมกมุ่นเรื่องยาเสพ
ติดและอบายมุขต่าง ๆ เน้น
เรื่องความเสียสละและความ
สามัคคเีพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณปุาไม้เพื่อลดโลก
ร้อนดังท่ีเรารณรงค์กันใน
ป๎จจุบัน 
 

เป็นการเพาะพันธ์ุกล้า
ไม้ร่วมกับเยาวชน
ต าบลโคกสง่า  
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

20,000  
(อบต.) 

20,000  
(อบต.) 

 

20,000  
(อบต.) 

 

20,000  
(อบต.) 

 

20,000  
(อบต.) 

 

เพิ่ม
ปริมาณ
กล้าไม ้

ส่งเสริมเยาวชน/
นักเรียนให้มาร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์แทน
การหมกมุ่นเรื่องยา
เสพติดและอบายมุข
ต่าง ๆ และเป็นการ
เพิ่มปริมาณปุาไม้เพื่อ
ลดโลกร้อนดังที่เรา
รณรงค์กันในป๎จจุบัน 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่  

-เพื่อให้บริการแก่
เกษตรกร  ในการแก้ไขป๎ญหา
ด้านการผลติทางการเกษตรได้
อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ ์
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
วิชาการ  หน่วยงานส่งเสริม
และศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล  ในการพัฒนาฟ้ืนฟู
เกษตรกรใหส้ามารถท าการ
ผลิตทางการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  รวม
ไปถึงการแก้ไขปญ๎หาร่วมกัน 
 

ให้บริการทางการเกษตร
แก่เกษตรกรตามความ
ต้องการ  และความ
เหมาะสมของพื้นที่
รวมทั้งการแก้ไขปญ๎หา
ร่วมกัน และเสริมสร้าง
ความรู้และฝึกอบรม
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
หรือนวัตกรรมที่
เหมาะสมแก่เกษตรกร 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

มีคลินิก
เกษตร
เคลื่อนที ่

ให้บริการแก่
เกษตรกร  ในการ
แก้ไขป๎ญหาด้านการ
ผลิตทางการเกษตรได้
อย่างรวดเร็วและทัน
เหตุการณc์]tบูรณา
การความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
วิชาการ  หน่วยงาน
ส่งเสริมและ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล  

ส านักปลดั 

 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการอบรมการ
จัดท าปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพ / ปุ๋ย
อินทรีย์ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ต าบลโคกสง่า   

- เพื่อให้เกษตรกรได้มี
ความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 
- เพื่อลดการใช้
สารเคม ี
- เพื่อลดต้นทุนในการ
เพาะปลูก เพิม่รายได ้

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

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

จัดอบรม
ให้ความรู้
จัดท าปุ๋ย

หมัก
ชีวภาพ 

-เกษตรกรได้มคีวาม 
รู้ด้านการประกอบ
อาชีพทางการ
เกษตร 
-ลดการใช้สารเคม ี
- ลดต้นทุนในการ
เพาะปลูก และ
เพิ่มรายได ้
 

ส านักปลดั 

17 โครงการรณรงค์การ
ไม่เผาซังข้าวหลังฤดู
เก็บเกี่ยว และเผา
หญ้าหน้าแล้ง 

-  เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการรักษาหน้าดิน  
-เพื่อไม่ให้มีการท าลาย
หน้าดินเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการบ ารุงดิน 

จัดกิจกรรมรณรงค ์เพื่อ
สร้างจิตส านึกในการ
รักษาสภาพดินให้อุดม
สมบูรณ ์

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

จัด
กิจกรรม
รณรงค ์

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
รักษาหน้าดิน ไม่
ท าลายหน้าดิน ลด
ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงดิน 
 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุง
บ ารุงดิน 

เพื่อให้เกิดประโยชน ์ 
ในการเพาะปลูกได้ อย่าง
ถาวร ผลผลติทาง
การเกษตร ที่ได้ จะเป็น
ผลผลติ ที่ม ี 
คุณภาพบริสุทธ์ิ และ 
ปลอดภัย (Safety food) 
จะเป็นคณุประโยชน์ ต่อ
ผู้ผลิต และผู้บริโภค ช่วย
ลดต้นทุน ในการผลติ และ 
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึ้นด้วย 
 

โดยเราสามารถใช้วิธี
ธรรมชาติปรับปรุงบ ารุงดิน
ได้ โดยเฉพาะ  
การเกษตรแบบเกษตร
อินทรีย์ซึ่งปฏิเสธการใช้
สารเคมีสังเคราะห์น ามาใช้
ปรับปรุง 
บ ารุงดิน  

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ท าการ
ปรับปรุง
บ ารุงดนิ 

ท าให้เกิดประโยชน ์ 
ในการเพาะปลูกได้ 
อย่างถาวร ผลผลติ
ทางการเกษตร ท่ีได้ 
จะเป็นผลผลิต ที่ม ี
คุณภาพบริสุทธ์ิ 
และ ปลอดภัย 
(Safety food)  

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการเกษตร
อินทรีย์   

เพื่อพัฒนาระบบการผลติไปสู่
แนวทางเกษตรผสมผสานท่ีมคีวาม
หลากหลายของพืชและสตัว์เพื่อ
พัฒนาระบบการผลติที่พ่ึงพาตนเอง
ในเรื่องของอินทรียวัตถุและธาตุ
อาหารเพื่อปูองกันและหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติที่ท าให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ท าการพัฒนาระบบ
การผลิตไปสู่แนวทาง
เกษตรผสมผสานท่ีมี
ความหลากหลายของ
พืชและสัตวเ์พือ่พัฒนา
ระบบการผลิตที่พ่ึงพา
ตนเองในเรื่องของ
อินทรียวัตถุและธาตุ
อาหาร 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ท าการ
พัฒนา

ระบบการ
ผลิตไปสู่
แนวทาง
เกษตร

ผสมผสาน 

พัฒนาระบบการผลติ
ไปสู่แนวทางเกษตร
ผสมผสานท่ีมีความ
หลากหลายของพืช
และสตัว์เพือ่พัฒนา
ระบบการผลิตที่พ่ึงพา
ตนเองในเรื่องของ
อินทรียและธาตุ
อาหาร 

ส านักปลดั 

20 โครงการ สนบัสนุน 
โครงการต่างๆ อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ /พระ
ราชเสาวนีย์ /พระ
ราชด ารสั 

เป็นโครงการท่ีพระองค์ทรงวางแผน
พัฒนา และทรงเสนอแนะให้รัฐบาล
ร่วมด าเนินการตามแนวพระราชด าริ  
มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ท้ังเพื่อการศึกษา โดยโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริน้ี มีท้ังที่
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 ท้ังเพื่อการศึกษา 
โดยโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริน้ี มีท้ังที่
เป็นโครงการระยะสั้น 
และโครงการระยะยาว 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการปลูก
พืชปุ๋ยสดบ ารุง
ดิน 

เพื่อให้ต้นปุ๋ยพืชสดมี
ช่วงการเจริญเติบโต
เพียงพอท่ีจะผลติมวล
พืชสดไดม้าก มีความ
เข้มข้นของธาตุ
ไนโตรเจนสูงและไถกลบ
ต้นปุ๋ยพืชสดก่อนการ
ปลูกข้าวตาม
ก าหนดเวลา เช่น ปอ
เทือง ฯลฯ เป็นวิธีที่ 
ต้นทุนต่ าสดุ แต่
ประสิทธิภาพสูงมาก 
 

โดยการ
สนับสนุนเมลด็
ปอเทือง 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

สนับสนุ
นเมลด็
ปอเทือง 

ให้ต้นปุ๋ยพืชสดมี
ช่วงการ
เจริญเติบโตเพียง
พอที่จะผลติมวล
พืชสดไดม้าก มี
ความเข้มข้นของ
ธาตุไนโตรเจนสูง
และไถกลบต้นปุย๋
พืชสดก่อนการ
ปลูกข้าวตาม
ก าหนดเวลา เช่น 
ปอเทือง ฯลฯ  

ส านักปลดั 

รวมงบประมาณ 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000    

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ ส่งเสรมิ 
สนับสนุน 
“เยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

สิ่งแวดล้อมเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่า
ยิ่ง ชุมชนท่ีมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี มี
การพัฒนาพ้ืนท่ี สิ่งแวดล้อมให้
เป็นระเบียบ และสะอาดอยู่
สม่ าเสมอย่อมส่งผลให้ชุมชน
น่าดูน่ามอง ทัศนียภาพก็จะดี
ไปด้วย การปล่อยปละละเลย
ให้ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเสื่อม
โทรม จะส่งผลกระทบให้
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
น้ันเสื่อมไปด้วย โดยให้
ประชาชนในชุมชนน้ันมีส่วน
ร่วมและช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน เพื่อให้ได้ศักยภาพชีวิตท่ีดี
ท่ีสดุ 

ปลูกจิตส านึกให้ 
“เยาวชนคนรุ่น
ใหม่ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม” โดย
ใหเ้ยาวชนใน
ชุมชนนั้นมีส่วน
ร่วมและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้ได้ศักยภาพ
ชีวิตที่ดีที่สุด 

10,000 
(อบต.) 

 

10,000 
(อบต.) 

 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ได้มีการ
ส่งเสริม 
สนับสนุน 
เยาวชนคน
รุ่นใหม่ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
คุณค่ายิ่ง ชุมชนที่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี มีการ
พัฒนาพ้ืนท่ี สิ่งแวดล้อม
ให้เป็นระเบยีบ และ
สะอาดอยูส่ม่ าเสมอ
ย่อมส่งผลให้ชุมชนน่าดู
น่ามอง ทัศนียภาพก็จะ
ดีไปด้วย โดยให้
ประชาชนในชุมชนนั้นมี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้
ศักยภาพชีวิตที่ดีที่สดุ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งและศึกษา
ดูงาน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
องค์ความรู้การก าจดั
ขยะอย่างถูกวิธี และ
ไม่เกดิมลภาวะ และ
ศึกษาดูงานกับท่ี
ประสบความส าเรจ็ใน
การบริหารจัดการขยะ 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้การคัดแยก
ขยะจ านวน 1 
ครั้ง / ปี  

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

จัด
ฝึกอบร
มให้

ความรู้
และ

ศึกษาดู
งาน 

 

  ประชาชนได้มี
องค์ความรู้การ
ก าจัดขยะอย่างถูก
วิธี และปลอดภัย 

ส านักปลดั 

รวมงบประมาณ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000    

 
 
 
 
 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อส่งน้ า 
ข้ามถนน (สายนาพ่อ
เล้ย – นางบุษบา)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกษตรกรไดม้ี
น้ าใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 

โดยท าการวางท่อส่งน้ า ข้าม
ถนน ท่อแบบ คสล.ช้ัน สาม 
ขนาด 0.40 เมตร  
ระยะทาง 6 เมตร 

30,000 
(อบต.)                                        

30,000 
(อบต.)                                        

- 
 

- - 
 

มีการ
ก่อสร้าง 
ฝายน้ า

ล้น 

เกษตรกรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง ป๎ญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้งไดร้ับการบรรเทา
ความเดือดร้อน 

อบต. 

2 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า(สาย บ้าน
นายคะนองเดช  วร
วงษ์ –นายประสงค์  
แจ่มมงคล)  
หมู่ที่. 4  

-  เพื่อการระบายน้ า
เสียออกจากหมู่บ้าน
ในฤดูฝน ไม่ก่อให้เกดิ
น้ าขัง -  เพื่อให้เป็น
ชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน
สาม ขนาด 0.40 เมตร 
ระยะทางทั้งหมด 200  
เมตร  พร้อมบ่อพัก 20 

104,400 
(อบต.) 

 
 

104,400 
(อบต.) 

 

- 
 

- - การ
ระบาย
น้ าใน
พื้นที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

3 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ า คสล. 
(ฝายใหญ่ – หนอง
แวง) หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ าลงสู่
หนองน้ าสาธารณะ
ในช่วงฤดูฝน 

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

- 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 

- 
 

- ก่อสร้าง
คลองส่ง

น้ า 

ได้มีคลองระบายน้ าลง
สู่หนองน้ าสาธารณะ
ในช่วงฤดูฝน 

อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น (จุดที่ถนนบ้าน
พ่อหลอด) 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เกษตรกรได้
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

 ก่อสร้างฝายน้ าล้นสัน
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร สูง 3 เมตร  
ตามแบบท่ี อบต.โคก
สง่าก าหนด 

600,000 
(อบต.) 

- 600,000 
(อบต.) 

- 600,000 
(อบต.) 

มีการ
ก่อสร้าง 

ฝายน้ าล้น 

เกษตรกรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง 
ป๎ญหาการขาดแคลนน้ า
ในฤดูแล้งไดร้ับการ
บรรเทาความเดือดร้อน 

อบต. 

5 โครงการขุดบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร (ใน
เขตพื้นท่ีต าบลโคกสง่า 

เพื่อให้เกษตรได้มี
น้ าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  
จ านวน 25 บ่อ 

500,000 
(อบต) 

500,000 
(อบต) 

500,000 
(อบต) 

500,000 
(อบต) 

500,000 
(อบต) 

มีการขุด
เจาะบ่อ

บาดาลให้
เกษตร 

เกษตรกรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง 
ป๎ญหาการขาดแคลนน้ า
ในฤดูแล้งไดร้ับการ
บรรเทาความเดือดร้อน 

อบต. 

6 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ า (ล าห้วย
หนองผือ – หนองไผ่) 
หมู่ที่ 6 

เพื่อน าน้ าในฤดูฝน
ไหลเข้าหนองน้ า
สาธารณประโยชน์ 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
ระยะทาง 600 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

- 250,000 
(อบต.) 

มีการ
ระบายน้ า
ไปหนอง

น้ า
สาธารณะ 

 

น้ าในฤดูฝนไหลเข้าไป
หนองน้ า 
สาธารณประโยชน์ 

อบต. 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอก
คลอง (รอบโคก
หลักหินาธารณ
ประโยชน์)  
 หมู่ที่  8 

เพื่อปูองกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 

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

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 

ขุดลอก
คลองรอบ
โคกหลัก

หิน 
 

เกษตรกรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง 
ป๎ญหาการขาดแคลนน้ า
ในฤดูแล้งไดร้ับการ
บรรเทาความเดือดร้อน 

อบต. 

8 โครงการขุดบ่อ
บาดาลเพ่ือ
การเกษตร (ในเขต
พื้นที่ต าบลโคกสง่า 

เพื่อให้เกษตรได้มี
น้ าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  
จ านวน 25 บ่อ 

500,000 
(อบต) 

500,000 
(อบต) 

500,000 
(อบต) 

500,000 
(อบต) 

500,000 
(อบต) 

มีการขุด
เจาะบ่อ

บาดาลให้
เกษตร 

เกษตรกรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง 
ป๎ญหาการขาดแคลนน้ า
ในฤดูแล้งไดร้ับการ
บรรเทาความเดือดร้อน 
 

อบต. 

9 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ า (ล าห้วย
หนองผือ – หนอง
ไผ่)  หมู่ที่ 6 

เพื่อน าน้ าในฤดูฝน
ไหลเข้าหนองน้ า
สาธารณประโยชน์ 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
ระยะทาง 600 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

250,000 
(อบต.) 

- 250,000 
(อบต.) 

- 250,000 
(อบต.) 

มีการ
ระบายน้ า
ไปหนอง

น้ า
สาธารณะ 

น้ าในฤดูฝนไหลเข้าไป
หนองน้ า 
สาธารณประโยชน์ 

อบต. 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น (จุดล า
ห้วยโสกแร่) 
หมู่ที่ 9 

เพือ่ให้เกษตรกรได้
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

 ก่อสร้างฝายน้ าล้นสัน
กว้าง 5 เมตร ยาว 
15 เมตร สูง 3 เมตร  
ตามแบบท่ี อบต.ดคก
สง่าก าหนด 

600,000 
(อบต.) 

- 600,000 
(อบต.) 

- 600,000 
(อบต.) 

มีการ
ก่อสร้าง 

ฝายน้ าล้น 

เกษตรกรไดม้ีน้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียง ป๎ญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้งไดร้ับการ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 
 

อบต. 

11 โครงการปรับปรุง
หนองน้ า
สาธารณะ หนอง
บ้านคูขาด ม
1,2,7,9 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์หนองน้ า
สาธารณะใหเ้ป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยว 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดย
การปลูกบัวแดง 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

มีสถานท่ี
พักผ่อน

หย่อนใจใน
ต าบลโคก

สง่า 

หนองน้ าสาธารณะ
ได้รับการปรับปรุงให้
สวยงามสามารถใช้
เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจท่องเที่ยวได ้

อบต 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการ คลองสวย
น้ าใส ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
ภายในต าบลโคกสง่า  

-เพื่อก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน้ า
สาธารณะประโยชน์ 
-เพื่อแก้ป๎ญหาภัยแล้ง 
ให้มีน้ าพอเพียงต่อ
ความต้องการของ
ราษฎรในการ อุปโภค 
– บริโภค และ
การเกษตร 
  

ท าการปรับปรุง
แหล่งน้ าทาง
ธรรมชาติและหนอง
น้ าสาธารณะ
ประโยชน์ใหส้วยงาม  
ฟื้นฟูแหล่งน้ า ที่
ส าคัญๆ ภายใน
ต าบลโคกสง่า 
จ านวน 1 ครั้ง / 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
สาธารณะประโชน์ใน
ต าบลโคกสง่าได้รับ
การดูแลรักษาทุกฟื้น
มีน้ าอุปโภค/บรโิภคที่
สะอาดลดมลภาวะ
ทางน้ า   

อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการธนาคาร
น้ าใต้ดิน  
(หมู่ที่ 1 – 10) 

สามารถแก้ไขป๎ญหา
ภาวะน้ าท่วมและภยั
แล้งได้ และในช่วงที่
น้ าแล้งก็จะสามารถน า
น้ าใต้ดินออกมาใช้ได้
อย่างไม่มีปญ๎หา 

 

วิธีการก็จะท าในลักษณะเป็น
การขุดบ่อขนาด 50 x 50 ซม. 
ลึกประมาณ 1 -1.5 เมตร 
จากนั้นน าเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ 
เช่นก้อนอิฐ ยางรถยนต์ 
กระป๋องน้ า ขวดน้ าพลาสติกน า
ลงไปใส่ในบ่อ ใช้ตระแกงผา้เป็น
ตัวกรอง เศษดินต่างๆที่จะไหล
ลงสู่บ่อ ซึ่งหลังจากท่ีได้มีการท า
ขึ้นพบว่าน้ าบนผิวดินที่มฝีนตก
ลงมา สามารถระบายลงสู่ใตด้ิน
ได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขป๎ญหาน้ า
ท่วมขังได้เป็นอย่างด ี

 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

การ
ระบาย
น้ าใน
พื้นที่ดี

ขึ้น 

ไม่มีน้ าท่วมขังและ
น้ าสามารถระบาย
ลงสู่ดินได้ภายใน 
10 นาที 
 

อบต. 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สายข้าง
บ้านนายนิวัฒน์ – 
นางสมภาร)  
หมู่ที่ 2 

-  เพื่อการระบายน้ าเสียออกจาก
หมู่บ้านในฤดฝูน ไม่ก่อให้เกิดน้ า
ขัง และเกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่อยู ่
 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ช้ันสาม ขนาด 0.40 
เมตร ระยะทางทั้งหมด 
120  เมตร   

- 
 

54,000 
(อบต.) 

54,000 
(อบต.) 

- - 
 

การ
ระบายน้ า
ในพื้นที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

อบต. 

15 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สายนาง
ดอกไม้ – นาย
วิจารณ์ แสนแก้ว)  
หมู่ที่ 3 

-  เพื่อการระบายน้ าเสียออกจาก
หมู่บ้านในฤดูฝน ไม่ก่อให้เกิดน้ า
ขัง และเกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ช้ันสาม ขนาด 0.40 
เมตร ระยะทางทัง้หมด 
160  เมตร   

-- 
 

88,000 
(อบต.) 

88,000 
(อบต.) 

 

- - 
 

การ
ระบายน้ า
ในพืน้ท่ีดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

อบต. 

16 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สายนาย
สกล – นายเจตรตัน์ 
ชมศรีดา)  
หมู่ที่ 3 

-  เพื่อการระบายน้ าเสียออกจาก
หมู่บ้านในฤดูฝน ไม่ก่อให้เกิดน้ า
ขัง และเกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ช้ันสาม ขนาด 0.40 
เมตร ระยะทางทั้งหมด 
160  เมตร   

- - 72,000 
(อบต.) 

72,000 
(อบต.) 

- การ
ระบายน้ า
ในพื้นที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

อบต. 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า (สาย
จากประปา
หมู่บ้าน – ไปข้าง 
ร.ร. หนองแวงมน)  
หมู่ที่ 4 

-  เพื่อการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ช้ันสาม ขนาด 
0.40 เมตร ระยะทาง
ทั้งหมด 600  เมตร   

- - 270,000 
(อบต.) 

270,000 
(อบต.) 

270,000 
(อบต.) 

การ
ระบายน้ า
ในพื้นที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

18 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า 
(สายภายใน
หมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 6 

-  เพื่อการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ช้ันสาม ขนาด 
0.40 เมตร ระยะทาง
ทั้งหมด 600  เมตร   

270,000 
(อบต.) 

270,000 
(อบต.) 

270,000 
(อบต.) 

- - 
 

การ
ระบายน้ า
ในพื้นที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

19 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า 
(สายภายใน
หมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 8 

-  เพื่อการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ช้ันสาม ขนาด 
0.40 เมตร ระยะทาง
ทั้งหมด 100  เมตร   

88,000 
(อบต.) 

88,000 
(อบต.) 

- - - การ
ระบายน้ า
ในพื้นที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ าสะดวก
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

อบต. 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการ
ปรับปรุงร่อง
ระบายน้ า  (สาย
ภายในหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 8 

-  เพื่อการระบายน้ า
เสียออกจากหมู่บ้าน
ในฤดูฝน ไม่ก่อให้เกดิ
น้ าขัง และเกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนน่า
อยู ่

โดยท าการ
ปรับปรุงร่อง
ระบายน้ า โดย
จัดซื้อฝาปดิร่อง
ระบายน้ า 

- 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

- - 
 

การ
ระบาย
น้ าใน
พื้นที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

21 โครงการ
ปรับปรุงร่อง
ระบายน้ า  (สาย
ภายในหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 10 

-  เพื่อการระบายน้ า
เสียออกจากหมู่บ้าน
ในฤดูฝน ไม่ก่อให้เกดิ
น้ าขัง และเกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุง 
-  เพื่อให้เป็นชุมชนน่า
อยู ่
 

โดยท าการ
ปรับปรุงร่อง
ระบายน้ า โดย
จัดซื้อฝาปดิร่อง
ระบายน้ า 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

- - - 
 

การ
ระบาย
น้ าใน
พื้นที่ดี

ขึ้น 

เป็นหมู่บ้าน
สะอาด และการ
ระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

อบต. 

รวมงบประมาณ 4,172,000 3,264,000 4,804,000 3,292,000 3,920,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ระบบ Internet 
ต าบล (Web site ) 
ค่าเช่าพ้ืนท่ี 

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการข้อมลูข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมือง 
-  เพื่อการปรับปรุงการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สง่า 

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

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

มีเผยแพร่
ข่าวสาร

ของ อบต.
มี

ประสิทธิภ
าพมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ข้อมูลข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมือง 

ส านกัปลดั 

2 โครงการจดัหาวัสดุ 
โฆษณา, เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์
และจัดท าวารสาร
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร อบต. 

-  เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของอบต.ให้
ประชาชนไดร้ับทราบการ
ด าเนินงาน 
-เพื่อจัดหาวัสดุ โฆษณา และ
เผยแพร ่และอื่นๆ  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สง่า 

จัดหาวัสดุ โฆษณา,
เผยแพร,่และ 
ประชาสมัพันธ์ เช่น 
พู่กัน สี กระดาษ 
โปสเตอร์ รวมทั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 

 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

มีการ
เผยแพร่
ข่าวสาร

ของ อบต.
มี

ประสิทธิภ
าพมากข้ึน 

ได้มีการ จัดหาวสัดุ 
โฆษณา และเผยแพร ่
และอื่นๆ ส าหรับการ
บริหารงานของ อบต. 
เป็นการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. ให้
ประชาชนไดร้ับทราบ
การด าเนินงาน 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจดัหา
ครุภณัฑ์ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โคก
สง่า 

-เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ และ
อื่นๆ  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า - เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  - เพื่อใช้
ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.
โคกสง่า 

โดยท าการจัดซ้ือจัด
จ้าง หาครุภัณฑ์ 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และ
เครื่องมือในการ
บริหารจัดการด้าน
ธรรมาภิบาล ฯลฯ 

300,000 
(อบต) 

300,000 
(อบต) 

300,000 
(อบต) 

300,000 
(อบต) 

300,000 
(อบต) 

มีวัสดุ
ครุภัณฑ์
เพียงพอ

ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ได้มีครุภัณฑ์ และอื่นๆ  
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า 
- อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี   
-ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต.โคกสง่า 

ส านักปลดั
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการ เสรมิสร้างให้
ความรู้ ทักษะแก่
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ ตามสายงาน
ท่ีปฏิบัติ 

จ านวนผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.)  

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

บุคคลกรใน 
อบต.ได้รับ

ความรู้ในการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรมีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนให้มีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
สง่า 

-เพื่อต้อนรับประชาชนผู้มา
รับบริการและมีติดต่องาน
กับทาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความสวยงามและ
น่าอยู่  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในท่ีท าการ
อบต.ให้เกิดความ
สวยงามน่าอยู่ 

100,000 
(อบต) 

100,000 
(อบต) 

100,000 
(อบต) 

100,000 
(อบต) 

100,000 
(อบต) 

จ านวนครั้ง
ท่ีมีการ
ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามน่า
อยู่  

ส่วนโยธา 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ของ
ผู้น าชุมชน และ 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า 
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
หลักธรรมาภิบาล) 

-  เพื่อการพัฒนา
บุคลากรของ อบต.ให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
-  เพื่อพัฒนาภาวะผู้น า
ให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการของต าบล
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผู้น าชุมชน ท้ัง 10 
หมู่บ้าน  
เช่น ก านัน, 
ผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต., 
ตัวแทนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และพนักงาน
ส่วนต าบล และ
หน่วยงานราชการ 
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.) 

บุคคลกร
ใน อบต.

ผู้น าชุมชน
ได้รับ

ความรู้ใน
การ

ฝึกอบรม 

-  บุคลากรของ 
อบต.ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
-  ผู้น ามีความรู้ และ
เข้าใจถึงการท างาน
ของอบต. - ผู้น ามี
ส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการของ
ต าบลมากข้ึน- สร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรต่างๆ 
มากขึ้น 
 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ 
เสรมิสร้างให้
ความรู้ ทักษะแก่
คณะผู้บริหารและ  
เสรมิสร้างให้
ความรู้ ทักษะแก่
สมาชิก องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหม้ีขีดความสามารถใน
การพัฒนา และการบริหารงาน 

จ านวนผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสตูร 
-หลักสูตรนายก อบต. 
- หลักสูตรรองนายก 
- หลักสูตรเลขานายก 
อบต. 
 -หลักสูตรสมาชิกสภา
ฯ 
จ านวนผู้ได้รับการ
ฝึกอบรม อบต.ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.)  

150,00
0 

(อบต.) 

150,00
0 

(อบต.) 

150,00
0 

(อบต.) 

บุคคลกรใน 
อบต.ไดร้ับ
ความรู้ใน

การฝึกอบรม 

บุคลากรมีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 40 

ส านักปลดั 
 

8 โครงการติดตั้ง 
และปรับปรุง
ระบบโทรศัพท์ 
ส านักงาน อบต.
โคกสง่า 

- เพือ่อ านวยความสะดวก ใน
การสื่อสาร 
-เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

โดยท าการ ติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบ
โทรศัพท์ ส านักงาน 
อบต.โคกสง่า 

40,000  
(อบต.) 

- 
 

- 
 

- 
 

40,000  
(อบต.) 

มีระบบสื่อ 
สารที่ด ี

ได้อ านวยความสะดวก ใน
การสื่อสาร และให้บริการ
ประชาชนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจดัท า
แผนที่ภาษี และ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน ของ
อบต.โคกสง่า 

-เพื่อให ้อบต.โคกสง่า มีแผนท่ี
แม่บทท่ีสามารถน ามา
ประกอบเป็นแผนท่ีภาษี
ทะเบียนทรัพยส์ินได ้
 - เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมลู
ที่ดิน(สาระบบที่ดิน)ในเขต
ต าบลโคกสง่า 
- เพื่อเป็นการแบ่งพื้นที่ของ
แผนท่ีแม่บทให้เป็นเขต
(ZONE) เขตย่อย
(BLOCK)อย่างชัดเจนทุกพ้ืนท่ี 
- เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผนจัดการในพ้ืนท่ี
ได้อย่างครอบคลุม 
 

โดยการจัดท าแผน
ที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
ของ อบต.โคกสง่า 
ให้ทันสมัย และ
ทันเหตุการณ์  
จ านวน 1 ครั้ง / 
ปี 

221,300
(อบต.) 

100,000
(อบต.) 

 

100,000
(อบต.) 

 

100,000
(อบต.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

100,000
(อบต.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

มีการ
จัดท า
แผนที่

ภาษีเป็น
ป๎จจุบัน 

ให ้อบต.โคกสง่า มีแผน
ที่แม่บทท่ีสามารถน ามา
ประกอบเป็นแผนท่ีภาษี
ทะเบียนทรัพยส์ินได้ 
และ เป็นการรวบรวม
ข้อมูลทีด่ิน(สาระบบ
ที่ดิน)ในเขตต าบลโคก
สง่า 
ใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผนจัดการใน
พื้นที่ได้อย่างครอบคลุม 

กองคลัง 

 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการผู้น าทีม
ที่มีประสิทธ์ิภาพ 
(Effective 
Team Leader) 

เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ที่ต้องการท าให้
องค์กรบรรลุผลส าเร็จที่
คาดหวังไว้ในการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามภารกิจของ
องค์กร การก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ดี โดยผู้น า
และสมาชิกภายในทีม มี
ส่วนร่วมในการก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ควร
ก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ให้
ชัดเจนท่ีผลงานมากกว่า 
 

ฝึกอบรม ใช้เป็น
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ที่
ต้องการท าให้องค์กร
บรรลผุลส าเร็จที่
คาดหวังไว้ในการ
ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามภารกิจของ
องค์การการก าหนด 
ผู้บริหาร, พนักงาน
ส่วนต าบล  
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

120,000
(อบต.) 

120,000
(อบต.) 

120,000
(อบต.) 

120,000
(อบต.) 

120,000
(อบต.) 

มีการ
ฝึกอบร
ม และ
ศึกษาดู

งาน 

ได้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ที่
ต้องการท าให้องค์กร
บรรลผุลส าเร็จที่
คาดหวังไว้ในการ
ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามภารกิจของ
องค์กรการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ดี 
โดยผู้น าและสมาชิก
ภายในทีม มีส่วน
ร่วมในการก าหนด
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการต่างๆ 
ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆที่
ด าเนินการใน
พื้นที่ ต าบลโคก
สง่า 

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

เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการต่างๆ 
ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆที่ด าเนินการใน
พื้นที่ อบต.โคกสง่า 
ที่มีอยู่ในอ านาจ
หน้าท่ี ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  

50,000  
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

50,000  
(อบต.) 

 

จ านวน
งบประมาณใน
การ
ด าเนินการใน
พื้นที่ ต าบล
โคกสง่า 

สนับสนุน งบประมาณใน
การด าเนินการในพ้ืนท่ี 
ต าบลโคกสง่า และอประ
โยชน์สุขของประชาชนใน
พื้นทีต่ าบลโคกสง่า 

ส านักปลดั 

12 โครงการเช่า
เครื่องถ่าย
เอกสาร ของ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก
สง่า 

- เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า มีเครื่องถ่าย
เอกสารส าหรับไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ และ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และมปีระสิทธิภาพ ทันต่อความ 
ต้องการใช้งาน 

โดยท าการจัดหา 
เช่าเครื่องถ่าย
เอกสารจ านวน 1 
เครื่อง 

35,000 
(อบต.) 

 

35,000 
(อบต.) 

35,000 
(อบต.) 

35,000 
(อบต.) 

35,000 
(อบต.) 

มีเครื่อง
เอกสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า มีเครื่องถ่ายเอกสาร
ส าหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี 
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อความ
ต้องการใช้งาน 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการจ้าง
เหมาบริการให้
ได้มาซึ่งบริการ 
รวมถึงจ้างเหมา
บุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก
สง่า 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ได้มาซ่ึงบริการ รวมถึงจ้าง
เหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
เฉพาะครั้งคราวท่ีมีความจ าเป็น
เพื่อเสริมการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ปกติ ของส่วนราชการ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการ  
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 

540,000 
(อบต.) 

540,000 
(อบต.) 

540,000 
(อบต.) 

540,000 
(อบต.) 

540,000 
(อบต.) 

จ านวน
ครั้งท่ีมี
การ
เบิกจ่าย 

จ่ายเป็นค่าบริการให้
ได้มาซ่ึงบริการ รวมถึง
จ้างเหมาบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่าจ่ายเป็น
ค่าบริการเฉพาะครั้ง
คราวท่ีมีความจ าเป็น
เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีปกติ ของส่วน
ราชการ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

14 โครงการ
ฝึกอบรมการใช้
สื่อ โซเช่ียล ที่ดี 
และเหมาะสมกับ
วัย 

เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ด้านการใช้สื่อท่ีดี เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อโซเชียล ด้วยสมาร์ทโฟน
แก่ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมการใช้สื่อ 
โซเชี่ยล ท่ีดี และ
เหมาะสมกับวัย 
จ านวน 1 ครั้ง / ปี 

20,000  
(อบต.) 

20,000  
(อบต.) 

20,000  
(อบต.) 

20,000  
(อบต.) 

20,000  
(อบต.) 

ประชาชน
ทั่วไป
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะด้านการใช้ส่ือท่ีดี 
ส าหรับประชาชนท่ัวไป 

ส านักปลดั 
 

 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการจดัซื้อ
อุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart card 
reader)  

- เพื่อรองรับการ
ยกเลิกส าเนาเอกสาร
ในกระบวนการ การ
ลงทะเบียนตา่งๆ และ
การยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
การลงทะเบยีนและ
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ และการ
ขอรับการสงเคราะห์
ผู้ปุวยเอดส ์
- เพื่อให้บริการ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการรับ
บริการตา่งๆ  

โดยการจัดหาเครื่องอ่าน
และเขียนข้อมลูในบัตร
แบบอเนกประสงค์ มี
ความเร็วสัญญาน
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 
MHz สามารถใช้งาน
ผ่านช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB 
ได้และสามารถใช้กับ
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟูาขนาด 5 
โวลต์, 3 โวลต์ และ 
1.8 โวลต์ ได้เป็นอยา่ง
น้อย จ านวน 10 เครื่อง 

7,000 
(อบต.) 

 

7,000 
(อบต.) 

7,000 
(อบต.) 

7,000 
(อบต.) 

7,000 
(อบต.) 

มีเครื่อง
อ่านบัตร

แบบ
อเนกประ
สงค์  (Sm
art card 

reader) ที่
เป็น

มาตรฐาน 

รองรับการ
ยกเลิกส าเนา
เอกสารใน
กระบวนการ 
การ
ลงทะเบียน
ต่างๆ และ
ให้บริการ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
รับบริการ
ต่างๆ  

ส านักปลดั 
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

รวมงบประมาณ 2,115,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,115,000    

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถปุระสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัเวที
ประชาคมเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และองค์กรเข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

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
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

2 โครงการ อบต. 
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

  เพื่อออกพบปะ
ประชาชนให้ความเข้าใจ
ในงานของ อบต. 
และเพื่อให้การบริการ
นอกสถานท่ี  

ออกหมู่บ้านเปูาหมาย
จ านวน 10 หมู่บ้าน 
และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกับ
งาน อบต.  จ านวน 1 
ครั้ง / ป ี

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

มีออก
ให้บริการ

นอกสถานท่ี
ในการ
บริการ

ประชาชนใน
ด้านต่างๆ 

  

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลการด าเนินงาน
ของ อบต.และ
ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่  สะดวก และ 
รวดเร็ว   

ส านักปลดั 

 
 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมฝึก
ขับขีใ่ช้รถจักยาน
ยนต์อย่างปลอดภัย
ถูกกฏจราจร 

เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายเกิด
ความรู้ความเข้าใจ กฏ
จราจรในชีวิตประจ าวัน 
สร้างจิตส านึกในการ
รับผิดชอบต่อสังคม 
ให้ตะหนักถึงการ
เตรียมพร้อมก่อนออก
เดินทาง 
 

เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน/ 
รุ่น /ป ี

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวนผู้
เข้ารับการ

อบรม 

ให้มีการขับข่ีอย่าง
ถูกต้องและมีน้ าใจใน
การใช่รถใช้ถนน 
ไม่ประมาทในการขับข่ี
รถ 

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริม
เสวนาสร้างความสุข
อย่างยั่งยืน 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน
และรับฟ๎งความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อสร้าง
ความสุข ความสามัคคีของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในพื้นที่ อบต.เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของ
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จัด
กิจกรรม
อบรมให้
ความรู ้

เป็นศูนย์กลางในการสร้าง
ความรักความสามัคคี การ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
ภายใต้ความแตกต่างและ
หลากหลายของคนในสังคม
รับทราบป๎ญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการเลือกตั้ง 
นายก องค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกสง่า และสมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า 
(เพิ่มเติม) 

เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ 
สภาต าบล  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

จ านวนผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเข้า
ร่วมโครงการ  
และเลือกตั้ง
ซ่อมในกรณีที่
สมาชิกตายหรือ
ลาออก จ านวน 
1  ครั้ง/ป ี

300,000 
 (อบต.) 

300,000 
 (อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000  
(อบต.) 

150,000  
(อบต.) 

จัดการ
เลือกตั้ง 
ให้เป็นไป
ตามพระ

ราช 
บัญญัติ 

สภาต าบล 
และองค์ 

การ
บริหาร 

ส่วนต าบล 
พ.ศ.

๒๕๓๗   

สามารถด าเนินการ
เลือกตั้งนายกอบต. และ
สมาชิกสภาอบต.โคกสง่า
ให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับท่ี ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒
และราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ส านักปลดั 

รวมงบประมาณ 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000    

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้
ความรูส้ิทธิและ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาส
อย่างกว้างในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆของรัฐ
เพื่อให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิของ
พลเมืองได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
ระบบราชการ 
เพื่อส่งเสริมให้การ
บริหารงานภาครัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส 
 

จ านวนผู้เข้าอบรม 
ครั้ง/ป ี

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

ผู้บริหาร
สมาชิก

อบต.ไดร้ับ
ความรู้ใน
เข้ารับการ

อบรม 

บุคลากรมีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนให้มีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) 

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

ล า 
ดับที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(kpi) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการศูนย์
ปรองดอง
สมานฉันท์สร้าง
ความสุขอย่าง
ยั่งยืน 

เพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสสร้างความรัก
ความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ในสังคมและพี่นอง
ประชาชนตาม
นโยบายรัฐบาล 

จ านวนผู้เข้า
อบรม ครั้ง/ป ี

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จัด
อบรม

ประชาช
นได้
สร้าง

ความรัก
ความ

สามัคค ี

ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคคีในสังคม
และพีน่้อง
ประชาชน 

ส านักปลดั 

รวมงบประมาณ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,437,600 25,921,000 27,789,300 24,814,300 20,904,000    
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