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       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  

     เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 
.......................................... 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22  และ ข้อ 22/1  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไม้ลาย  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2564  

   เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 ข้อ 22  
และ ข้อ 22/1    จึงขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่   17  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

 

                        (นายปราโมช    สิงหกุล) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คำนำ 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22   เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจึงได้ดำเนินการตามข้ันตอนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 

 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      สารบัญ 
 
            หน้า 
ส่วนที่  2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)      1 
(เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564)                                                                                                              
(ผ 01) 
 
ส่วนที ่3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)         2 - 5 
(เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564)        
(ผ 02)  
  
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)     6 
(เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564)           
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ผ 02/1)  
  
รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)              7 
(เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564)        
(ผ 03)   
 
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)      9 
         

 
 

 



 
 
   
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิม่เติม /เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไมล้าย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

       

15 

 

 

58,267,000 

 

16 

 

58,826,000 

 

31 

 

116,534,000 

รวม       15 58,267,000 16 58,826,000 31 117,093,000 

2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 
2.1 แผนงานการศึกษา 

       
 
 

  

1 

 

10,000 

 

1 

 

10,000 

รวม         1 10,000 1 10,000 

รวมโครงการและ
งบประมาณ 

      15 58,267,000 16 58,836,000 31 117,103,000 

 

(แบบ ผ.01) 

หน้า 1 



 
ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิม่เติม /เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  2/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไมล้าย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม  /เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง     ถนนสายชวด
พัฒนา  หมู่ 5 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร  หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 7,500
ลบ.ม.  

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง     ถนนสายชวด
พัฒนา  หมู่ 1-หมู่ 3 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 983 เมตร  
หรือมีปรมิาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,769ลบ.ม. 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคลองหนอง
แหน  หมู่ 6 

เพื่อให้การระบายน้ำดี
ยิ่งข้ึน 

กว้าง 4-8 เมตร 
ยาว 1,300 
เมตร  ลึก 3 
เมตร  

   500,000 500,000 ร้อยละของ
โครงการแก้ปญัหา
น้ำท่วมและกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ฤดู  

แหล่งน้ำสะอาด
ไหลสะดวกและ
มีแหล่งน้ำไว้ใช้
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 2 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม  /เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายเอี่ยมเจริญ  
หมู่ 7 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 179 เมตร  
หนา 0.15 หรือ
มีปริมาณพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
680 ลบ.ม. 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง 
ส่งน้ำชลประทาน (ช่วงทาง 
เข้าหมู่บ้าน 1 และ 2) หมู่ 7 

เพื่อให้การระบายน้ำดี
ยิ่งข้ึน 

กว้าง 4-8 เมตร   
ยาว 1,300 เมตร 
ลึก  3 เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของจำนวน
ประชากรได้ใช้น้ำ 

ประชาชนท่ีอยู่
ใกล้แหล่งน้ำมี
น้ำไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกวัชพืชคลองส่ง
น้ำชลประทาน (ฝั่งบ้านใบตอง)  
หมู่ 7 

เพื่อให้การระบายน้ำดี
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4-8 เมตร   
ยาว 1,300 เมตร 
ลึก  3 เมตร 

   500,000 500,000 ร้อยละของจำนวน
ประชากรได้ใช้น้ำ 

ประชาชนท่ีอยู่
ใกล้แหล่งน้ำมี
น้ำไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
หน้า 3 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างแนวกัน
ตลิ่งและถนนทรุดตัวพร้อม
ตอกเสาเข็ม ถนนย่าเจยีว  
หมู่ 2 

เพื่อป้องกันตลิ่งทรุด
ตัว 

ตอกเสาเข็ม คสล. 
ยาว 914 เมตร 

    

22,850,000 

 

22,850,000 
ร้อยละของจำนวน
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน   
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายย่าเจียว  หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสญัจรมคีวาม
สะดวกยิ่งข้ึน 

กว้าง  4  เมตร 
ยาว 270  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
1,080 ตารางเมตร 

   540,000 540,000 ร้อยละของจำนวน
ประชากรท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 
 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทางแบบโซล่าเซลล์ถนน
ภายในพื้นที่    หมู่ที ่ 4 

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสญัจรมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

จำนวน  186  
โคม 

   2,232,000 2,232,000 ร้อยละของจำนวน
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

10 โครงการกำจดัวัชพืช คลอง
ยาง   

เพื่อให้การระบายน้ำดี
ยิ่งข้ึน 

กว้าง  20  เมตร 
ยาว 9,529 เมตร 
หรือปริมาณวัชพืช 
9,520 ตัน 

    559,000 ร้อยละของจำนวน
แหล่งน้ำสะอาด 
สวยงาม 

ตำบลโคกไมล้าย 
มีแหล่งน้ำเพื่อ
การอุปโภค หรือ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2/2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการขับขี่ปลอดภยัสวม
หมวกนิรภัย 

เพื่อส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัยให้กับเด็ก 

อบรมนักเรยีน
และผูป้กครอง 

   10,000 10,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
สามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕75)   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสขุ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เขม้แข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเลียบรมิ
คลองยาง  หมู่ 1 เชื่อมต่อ
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
(เปลี่ยนแปลง) 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้สญัจร 

กว้าง 4 เมตร   
ยาว 2,490 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   4,700,000 4,700,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรตี
เสรมิเหล็ก (เดิม)เป็นถนนลาดยาง 
จากทางหลวงหมายเลข 33 บ้าน
หนองเข ้หมู่ 7 เช่ือมบ้านเนินไฮ 
หมู่ 8 ตำบลเนินหอม    

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้สญัจร 

กว้าง 6 เมตร   
ยาว 2.020 ก.ม. 
หนา 0.05 เมตร 

   5,500,000 5,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  ถนนสาย
ชลประทาน (หลังณิกณิกทาวน์)  
หมู่ 4 (เปลีย่นแปลง) 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้สญัจร 

กว้าง 6 เมตร   
ยาว 815 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

   2,445,000 2,445,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

4 
 
 

โครงการขุดลอกคลองยาง หมู่ 4
หมู่ 7 ตำบลโคกไมล้าย เชื่อมหมู่ 
10 หมู่ 11 ตำบลเนินหอม 

เพื่อให้น้ำไหลได้
สะดวก 

ขุดลอกคลองพร้อม
ก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
กว้าง 15  เมตร 
ยาว 3.350 ก.ม. 
ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 

   5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
จำนวน
ประชากรได้ใช้
น้ำ 

ประชาชนท่ีอยู่ใกล้
แหล่งน้ำมีน้ำไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65)   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสขุ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เขม้แข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกคลองชวด หมู่ 
6  ตำบลโคกไม้ลาย ถึงหมู่ 5
ตำบลปากพลี จังหวัดนครนายก 

เพื่อให้น้ำไหลได้
สะดวก 

ขุดลอกคลองพร้อม
ก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
กว้าง 15  เมตร 
ยาว 2.000 ก.ม. 
ลึกเฉลี่ย 3.50 
เมตร 

   5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
จำนวน
ประชากรได้ใช้
น้ำ 

ประชาชนท่ีอยู่ใกล้
แหล่งน้ำมีน้ำไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

6 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ชวดพัฒนา จากหมู่ 6 ถึงหมู่ 1 
ตำบลโคกไมล้าย   เชื่อตำบลไม้
เค็ด 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 4 เมตร   
ยาว 3,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คลส.ไม่
น้อยกว่า 14,000 
ตร.ม. 

   7,000,000 7,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์  

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65)   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

ทีวี 75 น้ิว 
จำนวน  1 
เครื่อง 

    60,000 สำนักปลดั 
 

2 
 

เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

โคมไฟแบบโซลา่
เซล  จำนวน  
200 โคม พร้อม
เสา 

    2,400,000 กองช่าง 
 

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้
กินข้าวเด็กอนุบาล 
ขนาด 75 x 
180x55 ซม.
จำนวน 4 ชุด 

    27,200 ศพด. 
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บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ที ่ โครงการ 
หน้า/
ข้อ 

ส่วนราชการที ่
รับผิดชอบ 

การแก้ไข 
เหตุผลที่ขอแก้ไข 

รายการเดิม รายการที่แกไ้ข 
1 โครงการเสรมิผิวลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  

ถนนเลียบรมิคลองยางหมู่1เชื่อมต่ออำเภอ   
ปากพลี จังหวัดนครนายก (เปลี่ยนแปลง) 

45/8 กองช่าง โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีต นนสายเลยีบคลองยาง หมู่ 1 
 กว้าง 0.00-4.00 เมตร 
ยาว 2,490 เมตร 
หนา  0.00-0.05 เมตร 
งบประมาณ 4,700,000 บาท 

โครงการเสรมิผิวลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต  ถนนเลียบริมคลองยาง  หมู่ 1 
เชื่อมต่ออำเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
กว้าง 4 เมตร   ยาว 2,490 เมตร        
หนา 0.05 เมตร 
 งบประมาณ  2,567,000 บาท 
 

โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำรวจใหม่เพื่อความ
ถูกตอ้งของโครงการ และ เพือ่ให้สอดคลอ้งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทำแผนพฒันาของ
องคก์รปกครอง สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548และที่แกไ้ข
เพิม่เตมิ) 
  

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ถนนสายชลประทาน (หลังณิกณิก
ทาวน์)  หมู่ 4 (เปลี่ยนแปลง) 

51/30 กองช่าง โครงการลาดยางแอลฟัลท์ติก สาย
ชลประทาน (หลังณิกณิกทาวน์) หมู่ 4 
กว้าง 0.00-6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา  2,490 เมตร 
งบประมาณ 3,450,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต  ถนนสายชลประทาน 
(หลังณิกณิกทาวน์)  หมู่ 4  
กว้าง 6 เมตร   ยาว 815 เมตร        
หนา 0.05 เมตร 
 งบประมาณ  2,445,000 บาท 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชวดพัฒนา   
จากหมู่ 6 ถงึหมู่ 1 ตำบลโคกไม้ลาย เชื่อตำบล   
ไม้เคด็ (เปลีย่นแปลง) 

9/11 กองช่าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชวดพัฒนา  
 กว้าง 0.00-4.00 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
หนา  0.00-0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 140,000    
ตร.ม.  
งบประมาณ 7,000,000 บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชวด 
พัฒนา จากหมู่ 6 ถึงหมู่ 1 ตำบลโคก    
ไม้ลาย   เชื่อตำบลไม้เคด็ 
 กว้าง 4 เมตร   ยาว 3,500 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือพื้นท่ีคลส.ไม่น้อยกว่า 
14,000 ตร.ม. 
งบประมาณ 7,000,000 บาท 
 

 

หน้า 10 
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