
2  บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
    1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู่ที่ 1

1 โครงการตอกเสาเข็มกันตล่ิงคลองยาง เพื่อปอูงกันตล่ิงชาย เสาเข็ม คสล.ส่ีเหล่ียมตัน 11,137,000    11,137,000  11,137,000 11,137,000  การพงัทลาย ตล่ิงคลองยาง กองช่าง

ทรุดตัว  หมู่ 1 (1) คลองยางทรุดตัว 0.18 x 0.18 x 4.00 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ของตล่ิงชาย พงัลดลงใช้สัญจร

คลองยางลดลง ได้สะดวกปลอด

ภยัยิ่งขึ้น

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม.  ยาว 660 ม. 1,693,000  1,693,000   1,693,000  1,693,000   ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เลียบคลองยาง (ต่อจากเดิม) หมู่ 1 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

 (2) คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

3 โครงการก่อสร้างแนวกั้นน้ าคอนกรีต เพื่อลดปญัหาน้ าทว่ม กว้าง0.50 ม. ยาว2,398 ม. 3,082,000 3,082,000 3,082,000 3,082,000 ลดปญัหาการ ฤดูฝนพื้นที่ริม กองช่าง

บริเวณชายคลองยาง หมู่ 1 (3) เข้าบา้นเรือนไร่นาสวน สูง 0.80 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. เกิดน้ าทว่ม คลองยางน้ าไม่

ของประชาชนริมคลอง ได้มากขึ้น ล้นทว่มบา้นเรือน

สวนและไร่นา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

 - หน้า 52 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการเสริมลูกรังไหล่ทางถนนเต็ม เพือ่ประชาชนมีความ ถนนสายเต็มพฒันา 72,000      มีความสะดวก ประชาชนได้รับ กองช่าง
พฒันา, ถนนเลียบคลองยาง หมู่ 1 สะดวกในการคมนาคม กวา้ง 0.00-0.50 ม.ยาว อบต. ปลอดภัยในการ ความสะดวก

1,500 ม.หนา 0.15 ม. สัญจรมากขึ้น ในการสัญจร
ถนนเลียบริมคลองยาง

กวา้ง0.00-0.50 ม.ยาว 

2,000 ม.หนา 0.15 ม.

5 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสาย เพือ่ประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 1,800 ม. 286,000   286,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เลียบคลองยางทีท่รุดตัวแตกร้าว สะดวกปลอดภัยในการ หนา  0.15  ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก
หมู่ 1  คมนาคม (เป็นช่วง) คมนาคมสะดวก ปลอดภัยในการ

รวดเร็วยิ่งขึ้น สัญจร
6 โครงการเสริมผิวแอสฟลัติกส์ ถนนสาย เพื่อประชาชนมีความ กว้าง 4-5 ม. ยาว 1,800 ม. 4,162,000   4,162,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เต็มพฒันาถึงสะพานต้นโพธิ ์หมู่ 1 สะดวกในการคมนาคม หนา  0.05  ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

7 โครงการวางทอ่ระบายน้ า ถนนเต็ม เพือ่ให้การระบายน้ าดี วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 3,169,000   แกป้ัญหาน้ า น้ าไม่ท่วมขงัใน กองช่าง
พฒันา หมู่ 1 ยิ่งขึ้น ม. พร้อมบ่อพกั ยาว อบต. ท่วมขงัในพืน้ที่ พื้นที่เส่ียงภายใน

1,800 ม. ได้ร้อยละ 60 ชุมชน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - หน้า 53 -



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8   โครงการเปิดทางสาธารณะสาย เพือ่ให้มีถนนส าหรับ กว้าง 3 - 4 ม. ยาว 200 84,000      84,000     มีประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ท่ากว้าง พร้อมลงลูกรัง หมู่  1 ใช้เป็นเส้นทางสัญจร ม. หนาเฉล่ีย 0.50 ม. อบต. อบต. ใช้บริการสัญจร ความสะดวก

ภายในหมู่บ้านเพิม่ขึ้น ร้อยละ 50 รวดเร็วในการ
ของชุมชน เดินทาง

หมู่ที่  2

9 โครงการก่อสร้างแนวกันตล่ิงและถนน เพื่อปอูงกันตล่ิงชาย เสาเข็ม คสล.ส่ีเหล่ียมตัน 6,620,000  6,620,000  6,620,000 ร้อยละของจุด ตล่ิงคลองยาง กองช่าง

ทรุดตัว พร้อมตอกเสาเข็มถนนย่าเจียว คลองยางทรุดตัว 0.18 x 0.18x 6.00 ม. อบต. อบต. อบต. การพงัทลาย พงัลดลงใช้สัญจร

เลียบชายคลอง หมู่ 2 (1) พร้อมแผ่นส าเร็จรูปและ ของตล่ิงชาย ได้สะดวกปลอด

ลงหนิใหญ่คละความยาว คลองยางลดลง ภยัยิ่งขึ้น

900 ม.กวา้ง 1.00 ม.

 ลึกเฉล่ีย 6.00 ม.

10 โครงการก่อสร้างแนวกันน้ า(บา้นนาง เพื่อปอูงกันน้ าทว่ม กวา้ง 1 เมตร ยาว  ๕๐ ม. 398,000     398,000    ร้อยละของจ านวน น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง

สงบ-บา้น น.ส.วนัเพญ็) หมู่ 2 (2) ลึก 6.00 เมตร อบต. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

ปญัหาน้ าทว่ม ชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

งบประมาณและทีม่า
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม.ยาว 795 ม. 2,013,000  2,013,000   2,013,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ย่าเจียว หมู่ 2  (3) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

12 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ ปลูกต้นไมด้อกไมป้ระดับ 22,000 ร้อยละของจ านวน พื้นที่มีภมูิทศัน์ กองช่าง

หน้าศาลเจ้า  หมู่ 2 ใหส้ะอาด สวยงาม ต้นพดุสามสี สูง 0.00 -1.00 อบต. ประชากรมีความ สะอาดสวยงาม

(2560 - 2562) ม.จ านวน 15 ต้น ต้านหมาก พงึพอใจ

แดง สูง 0.00 - 1.50 ม.

จ านวน 14 ต้น ต้นเข็ม

สูง 0.00 - 1.00 ม. จ านวน

10 ต้น ต้นแกว้ สูง 0.00 -

1.00 ม. จ านวน 100 ต้น

13 โครงการวางทอ่ระบายน้ า ซอยเพช็ร เพื่อปอูงกันน้ าทว่ม วางทอ่ คสล. ขนาด 0.60 1,673,000  ร้อยละของจ านวน น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง

ทมิ, ซอยสุขเกษม หมู่ 2 พร้อมบอ่พกั ยาว 500 ม. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

ปญัหาน้ าทว่ม ชุมชน

14 โครงการวางทอ่ระบายน้ าข้างถนน เพื่อปอูงกันน้ าทว่ม วางทอ่ คสล. ขนาด 0.60 24,000     แก้ปญัหาน้ า น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง
ดอนยาง - ปากพลี  (ช่วงบริเวณหน้า ม. จ านวน  9  ทอ่น อบต. ทว่มขังในพื้นที่ พื้นที่เส่ียงภายใน
บ้านนางสาวทองปลิว ตาฉาว) หมู่ 2 ยาว 20 ม. ได้ร้อยละ 80 ชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการก่อสร้างทางเทา้ริมถนน เพื่อความปลอดภยั ทางเทา้ขนาดกวา้ง 1 ม. 431,000   431,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีความ กองช่าง

ดอนยาง - ปางพลี  หมู่ 2 ส าหรับผู้เดินเทา้ ยาว  400  ม. อบต. อบต. ประชากรมีความ ปลอดภยัในการ

ปลอดภยั สัญจร

หมู่ที่ 3

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อใหน้้ าสามารถไหล ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 2,952,000  2,952,000   ร้อยละของจ านวน น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง

ซอยข้างโรงเรียนวดัทา้วอู่ทอง บา้นปาู ผ่านได้สะดวกปอูงกัน ยาว 450 ม. ลึก 0.50 ม. อบต. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

หยิ่น,บา้นพี่เพญ็  หมู่ 3 (1) น้ าทว่มขังในชุมชน พร้อมฝาปดิ ปญัหาเร่ืองน้ าทว่ม ชุมชน

17 โครงการท าแนวกันตกทางโค้ง เพื่อความปลอดภยั ติดต้ัง GUARDRAIL ยาว 442,000     442,000    ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีความ กองช่าง

 ถ.โชคดี  หมู่ 3 (2) ในการสัญจร 200 เมตร อบต. อบต. ประชากรที่มี ปลอดภยัในการ

ความปลอดภยั สัญจร

หมู่ที่ 4

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 280 ม. 716,000     716,000    ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ย่าเจียว 4 - พฒันาชุมชน หมู่ 4 (2) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

งบประมาณและทีม่า

 - หน้า 56 -



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 1,567 ม. 4,011,000   4,011,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

พฒันาชุมชน หมู่ 4 (3) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

20 โครงการซ่อมแซมตล่ิงคันคลองยาง เพื่อปอูงกันตล่ิงชาย กว้าง 1.00 ม.ยาว 670 ม. 5,342,000   5,342,000  ร้อยละของจ านวน ตล่ิงคลองยาง กองช่าง

ทรุดตัว หมู่ 4 คลองยางทรุดตัว ลึก 6 ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ พงัลดลงใช้สัญจร

คมนาคมสะดวก ได้สะดวกปลอด

รวดเร็วยิ่งขึ้น ภยัยิ่งขึ้น

21 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อประชาชนมีความ ความยาว 5,598 ม. 1,022,000    1,022,000   ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ 4 ปลอดภยั กล้องวงจรปดิจ านวน 9 ตัว อบต. อบต. ประชากรต้องการ ความปลอดภยัต่อ

พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภยัใน จุดเส่ียง

การใช้ส้นทาง

22 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟลัติกส์ เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 3,454,000    3,454,000   ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายชลประทาน (หลังณิกณิกทาวน์) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.05 ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

หมู่ 4 คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - หน้า 57 -



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 ติดต้ังกระจกโค้งจราจร (บา้นพี่เหลา, เพื่อประชาชนมีความ ติดต้ังกระจกโค้งจราจร 6,000        6,000       ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีความ กองช่าง

บา้นพี่นิกร) หมู่ 4 ปลอดภยัในการสัญจร 2  จุด ขนาด 24 นิ้ว อบต. อบต. ประชาชนผู้ใช้ ปลอดภยัในการ

พร้อมอุปกรณ์ เส้นทางมีความ สัญจร

ปลอดภยั

24 ท าแนวกันตกตามจุดเส่ียง (โค้งพฒันา เพื่อประชาชนมีความ ติดต้ัง GUARDRAIL ยาว 406,000    406,000   ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีความ กองช่าง

ชุมชน ปากบอ่) หมู่ 4 ปลอดภยัในการสัญจร 100 เมตร อบต. อบต. ประชาชนผู้ใช้ ปลอดภยัในการ

เส้นทางมีความ สัญจร

ปลอดภยั

25 โครงการเสริมดินลูกรังไหล่ทางถนน เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 0.50 ม. ยาว 49,000     ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่ 4 สะดวกในการคมนาคม 900 ม. หนา 0.20 ม. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

ดินลูกรัง 180 ลบ.ม. คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

26 ขุดลอกวชัพชืคลองชลประทาน เพื่อน้ าไหลผ่านสะดวก กวา้ง 3 ม.ยาว 1,500 ม. 161,000    161,000   ร้อยละของจ านวน เพื่อน้ าไหลผ่าน กองช่าง

 หมู่ 4 น้ าไม่ทว่ม ลึกเฉล่ีย  1 เมตร อบต. อบต. ประชากรต้องการ น้ าไม่ทว่ม

ลดน้ าทว่ม

27 ขุดลอกโคลนคลองย่าเขา เพื่อน้ าไหลผ่านสะดวก กวา้ง 3 ม.ยาว 1,200 ม. 128,000    128,000   ร้อยละของจ านวน เพื่อน้ าไหลผ่าน กองช่าง

 หมู่ 4 น้ าไม่ทว่ม ลึกเฉล่ีย  1 เมตร อบต. อบต. ประชากรต้องการ น้ าไม่ทว่ม

ลดน้ าทว่ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและทีม่า

 - หน้า 58 -



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู่ที ่5
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 519 ม. 1,328,000   1,328,000   ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สุขใจ  (รอบสระหนองบงึ) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15  ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

หมู่ 5 (2) คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

29 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยร่วม เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม.ยาว 265 ม. 777,000    777,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ใจพฒันา หมู่  5  (3) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15  ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

เสริมดินลูกรัง กวา้ง 5 ม. คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

ยาว 100 เมตร หนา รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

0.08 ม.

30 โครงการขยายเสียงตามสายซอย เพื่อประชาชนได้รับทราบ ขยายล าโพงพร้อมเคร่ือง 84,000 84,000 ร้อยละของจ านวน เพื่อประชาชนได้ กองช่าง

 ไทรย้อย หมู่ 5 ข่าวสาร เสียงและอุปกรณ์ ความยาว อบต. อบต. ประชาชนได้รับข่าว รับทราบข่าวสาร

ยาว 2,000 ม.จ านวน 2 จุด สารทั่วถึงเพิ่มขึ้น

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 2.5 ม.ยาว 139 ม. 222,000   222,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

รักหน้าที่  หมู่ 5 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15  ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
งบประมาณและทีม่า

 - หน้า 59 -



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการก่อสร้างแนวกันตล่ิงและถนน เพื่อปอูงกันตล่ิงชาย กว้าง 0.05x 1 ม. ยาว 50 398,000 398,000  ร้อยละของจ านวน ตล่ิงคลองยาง กองช่าง

ทรุดตัว พร้อมตอกเสาเข็มถนนชวด คลองยางทรุดตัว ม. ลึก 3-6 ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ พงัลดลงใช้สัญจร

พฒันาข้างศาลาวดับงึ หมู่ 5 เสาเข็ม คสล.ส่ีเหล่ียมตัน คมนาคมสะดวก ได้สะดวกปลอด

0.18 x 0.18x 6.00 ม. รวดเร็วยิ่งขึ้น ภยัยิ่งขึ้น

33 โครงการวางทอ่ระบายน้ า สายวงษเ์พช็ร เพื่อใหน้้ าสามารถไหล วางทอ่ คสล.ขนาด 0.60 2,476,000  2,476,000   ร้อยละของจ านวน น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง

  หมู่ 5 ผ่านได้สะดวกปอูงกัน ม. จ านวน 1,473 เมตร อบต. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

น้ าทว่มขังในชุมชน พร้อมบอ่พกัจ านวน   ปญัหาเร่ืองน้ าทว่ม ชุมชน

34 โครงการเปิดทางสาธารณะสายชวด เพือ่ให้มีถนนส าหรับ กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. 1,265 มีประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
พฒันาไปถนนไทรยอ้ย  หมู่  5 ใช้เป็นเส้นทางสัญจร อบต. ใช้บริการสัญจร ความสะดวก

ภายในหมู่บ้านเพิม่ขึ้น ร้อยละ 50 รวดเร็วในการ
ของชุมชน เดินทาง

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีม่า

 - หน้า 60 -



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู่ที่  6

35 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าเพื่อช่วย เพื่อใหม้ีน้ าพอใช้ประกอบ วางทอ่ คสล.  0.60 ม. 768,000 768,000 ร้อยละของจ านวน มีน้ าเพยีงพอที่จะ กองช่าง
เหลือภาคเกษตร หมู่ 6   (ต่อจากหมู่ 5 การท าเกษตรกรรม ยาว 1,234 ม. อบต. อบต. ประชากรต้องการน้ า ท าการเกษตร

(ถนนไทรยอ้ยตรงสามแยกบริเวณถังน้ า ท าการเกษตร

ประปรา หมู่ 5)

36 โครงการขยายเสียงตามสายซอยไทรย้อย เพื่อประชาชนได้รับทราบ ขยายล าโพงพร้อมเคร่ือง 51,000 ร้อยละของจ านวน เพื่อประชาชนได้ กองช่าง

 หมู่ 6 ข่าวสาร เสียงและอุปกรณ์ ความยาว อบต. ประชาชนได้รับ รับทราบข่าวสาร

ยาว 1,234 ม.จ านวน 2จุด ข่าวสารทั่วถึง

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม. 2,476,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ดอนยาง - ปากพลี (เพชรธานี) หมู่ 6 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

38 โครงการก่อสร้างศาลาที่พกัผู้โดยสาร เพื่อความสะดวกของ ก่อสร้างศาลาที่พกัตามแบบ 100,000 100,000 ร้อยละของความ มีสถานที่ส าหรับ กองช่าง

หน้าวดัหนองชะอม หมู่ 6 ประชาชน จ านวน  1  หลัง อบต. อบต. พงึพอใจของ รอรถพกัรถ

ประชาชน ของผู้ที่สัญจร

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

 - หน้า 61 -



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู่ที่ 7

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประ เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 680 ม. 2,163,000 2,163,000 2,163,000 2,163,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ชานิมิตร หมู่ 7  (1) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

เสริมดินลูกรัง กวา้ง 5 ม. คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

ยาว 680 ม. สูง 0.05 ม. รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

ปริมาณดินลูกรัง 1,530 ลบ.ม.

40 โครงการวางทอ่ระบายน้ า ข้างถนน เพื่อใหน้้ าสามารถไหล วางทอ่ คสล.  1.00 ม. 4,777,000  4,777,000   ร้อยละของจ านวน น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง

สุวรรณศร ถึงแยกราษฎรพฒันาถึงถนนผ่านได้สะดวกปอูงกัน พร้อมบอ่พกั  ยาว 1,800 ม. อบต. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

ชลประทาน หมู่ 7  (2) น้ าทว่มขังในชุมชน ปญัหาเร่ืองน้ า ชุมชน

41 โครงการวางทอ่ระบายน้ า ข้างถนน เพื่อใหน้้ าสามารถไหล วางทอ่ คสล.  0.60 ม. 1,249,000  1,249,000   ร้อยละของจ านวน น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง

สายสมานจิตร(ฝ่ังขวาต้ังแต่แยก ชปท - ผ่านได้สะดวกปอูงกัน พร้อมบอ่พกั  ยาว 1,197 ม. อบต. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

บา้นยายค า) หมู่ 7 (3) น้ าทว่มขังในชุมชน ปญัหาเร่ืองน้ า ชุมชน

42 โครงการวางทอ่ระบายน้ า  จากร้าน เพื่อใหน้้ าสามารถไหล วางทอ่ คสล. 0.06  ม. 846,500 846,500 ร้อยละของจ านวน น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง

ปะยางถึงบา้น อ.ประทปี หมู่ 7 ผ่านได้สะดวกปอูงกัน พร้อมบอ่พกั  ยาว 330 ม. อบต. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

น้ าทว่มขังในชุมชน ปญัหาเร่ืองน้ า ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
งบประมาณและทีม่า

 - หน้า 62 -



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 โครงการวางทอ่ระบายน้ า หมู่บา้น เพื่อใหน้้ าสามารถไหล วางทอ่ คสล. 0.60  ม. 846,500 ร้อยละของจ านวน น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง

ดวงประทปี  หมู่ 7 ผ่านได้สะดวกปอูงกัน พร้อมบอ่พกั  ยาว 370 อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

* ท าได้ต่อเมือ่มอบพืน้ทีเ่ป็นทีส่าธารณประโยชน์ น้ าทว่มขังในชุมชน ม. ปญัหาเร่ืองน้ า ชุมชน

44 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัติกส์สาย เพื่อประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,300 ม. 5,149,000   5,149,000   ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ชลประทานต่อจากเดิม หมู่ 7 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.05 ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

ปลอดภยัยิ่งขึ้น เดินทาง

45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 680 ม. 1,740,000   1,740,000   ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายประชานิมิตร หมู่ 7 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

ปลอดภยัยิ่งขึ้น เดินทาง

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 5 ม. ยาว 79 ม. 252,000 252,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เอี่ยมเจริญ  หมู่ 7 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

ปลอดภยัยิ่งขึ้น เดินทาง

47 โครงการเปดิทางสาธารณะ พร้อม เพื่อใหม้ีถนนส าหรับ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,260 ม. 2,492,000  2,492,000   ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมดินลูกรัง หมู่ 7 ใช้เปน็เส้นทางสัญจร หนา 1.00  ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

ภายในหมู่บา้นเพิ่มขึ้น คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

ปลอดภยัยิ่งขึ้น เดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
งบประมาณและทีม่า
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 โครงการเสริมดินคันคลอง พร้อมตอก เพื่อปอูงกันตล่ิงชาย เสริมดินกว้าง5ม.ยาว2,400 15,228,000 15,228,000  ร้อยละของจ านวน ตล่ิงคลองยาง กองช่าง

เสาเข็มกันตล่ิงทรุดตัว หมู่ 7 คลองยางทรุดตัว ม.สูง 0.02 ม.ปริมาณดินลูก อบต. อบต. ประชากรที่มีการ พงัลดลงใช้สัญจร

รัง2,400ม. ตอกเสาเข็มคสล คมนาคมสะดวก ได้สะดวกปลอด

ยาว 2,400 . ปลอดภยัยิ่งขึ้น ภยัยิ่งขึ้น

49 โครงการเสริมลูกรังไหล่ทางในถนน เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 0.50 ม. ยาว 246,000   246,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในพื้นที่หมู่ที่ 7 สะดวกในการคมนาคม 4,469 ม. หนา 0.20 ม. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

ปริมาณดินลูกรัง 893 ลบ.ม. คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

ปลอดภยัยิ่งขึ้น เดินทาง

50 โครงการขดุลอกวัชพชืดิน โคลน เพือ่ให้ระบายน้ าได้ดี กว้าง 2 ม.ยาว  1,000 ม. 35,000 35,000 ประชาชนได้ การไหลของน้ า กองช่าง
คลองชลประทาน หมู่ 7 ลึกเฉล่ีย  0.05  ม. อบต. อบต. ใช้น้ าเพือ่การ สะดวกยิ่งขึ้น

ปริมาณขดุลอก 1,000 เกษตรสะดวก
ลบ.ม. ยิ่งขึ้นร้อยละ50

51 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อประชาชนมีความ กล้องวงจรปดิจ านวน 9 จุด 1,020,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

 หมู่ 7 ปลอดภยั พร้อมอุปกรณ์ อบต. ประชากรต้องการ ความปลอดภยัต่อ

ความปลอดภยัใน จุดเส่ียง

การใช้ส้นทาง

52 ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนชลประทาน เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 5,076,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ทางเขา้หมู่บ้าน 1 และ 2 หมู่ 7 สะดวกในการคมนาคม  หนา 0.20 ม. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

ปลอดภยัยิ่งขึ้น เดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
งบประมาณและทีม่า
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

53 ติดต้ังสัญญาณไฟเตือนทางแยก ถนน เพื่อประชาชนมีความ จ านวน 2 จุด พร้อมอปุกรณ์ 17,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทสปช. หมู่ 7 ปลอดภยัในการคมนาคม อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

ปลอดภยัยิ่งขึ้น เดินทาง

54 ติดต้ังสัญญาณไฟเตือนทางโค้ง ถนน เพื่อประชาชนมีความ จ านวน 2 จุด พร้อมอปุกรณ์ 17,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สุวรรณศร หมู่ 7 ปลอดภยัในการคมนาคม อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

ลดอุบติัเหตุ คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

ปลอดภยัยิ่งขึ้น เดินทาง

ภาพรวม อบต. จ านวนครัวเรือน มีแหล่งน้ าอปุโภค กองช่าง
55 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าเพื่อ ขุดเจาะบอ่บาดาล 150,000    150,000  มีน้ าใช้อยา่งพอ บริโภคเพยีงพอ

ในพื้นที่ต าบลโคกไม้ลาย อุปโภค บริโภค อบต. อบต. เพยีง

56 โครงการซ่อมแซมประตูปดิ - เปดิน้ า เพื่อประโยชน์ของ ซ่อมแซมประตู ปดิ - เปดิ 20,000      20,000    จ านวนโครงการ สามารถควบคุม กองช่าง
 พร้อมแทน่และอุปกรณ์ ประชาชนในการใช้น้ า น้ า ในต าบล จุดที่ช ารุด อบต. อบต. ทีแ่กไ้ขปัญหา ระบบน้ าได้ดีขึ้น

เร่ืองน้ า

57 จดัซ้ือวัสดุไฟฟาูส าหรับซ่อมแซม เพือ่ประสิทธิภาพใน จดัซ้ือวัสดุไฟฟาูส าหรับ 100,000    100,000   100,000  100,000 ร้อยละของจ านวน มีวัสดุอปุกรณ์ กองช่าง
ไฟฟาูแสงสว่างในต าบล การบริหารงานในองค์ ใช้ซ่อมแซมไฟฟาูสาธารณะ อบต. อบต. อบต. อบต. ประชาชนผู้ใช้ ในการซ่อมแซม

การบริหารส่วนต าบล เส้นทางมีความ ได้ทันที
ปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

58 โครงการกอ่สร้างร้ัว ทีท่ าการ อบต. เพือ่เป็นแนวเขตและ ยาว 153 ม. สูง 2 ม. 322,000 จ านวนโครงการ มีแนวเขตที่ กองช่าง
โคกไม้ลาย ปูองกนัทรัพยสิ์นของ พร้อมประตู อบต. ทีไ่ด้ด าเนินการ ชัดเจน

อบต. 

59 โครงการเทพืน้คอนกรีตบริเวณหน้า เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ เทพื้นคอนกรีตกวา้ง 21 ม. 350,000  จ านวนโครงการ มีสถานทีใ่นการ กองช่าง
ทีท่ าการ อบต.โคกไม้ลาย บริเวณหน้าทีท่ าการ ยาว  31 ม. ยาว 0.15 ม. อบต. ทีไ่ด้ด าเนินการ ท ากจิกรรมสะดวก

อบต. ยิ่งขึ้น

60 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพือ่ความปลอดภัยใน ติดต้ังกล้องวงจรปิด 200,000   200,000 จ านวนโครงการ มีความปลอดภยั กองช่าง
ภายในและรอบบริเวณทีท่ าการ ทรัพยสิ์นของ อบต. อบต. อบต. ที่ได้ด าเนินการ มากยิ่งขึ้น
อบต.โคกไม้ลาย

61 ทาสีอาคารส านักงาน อบต. เพือ่ความสวยงาม ทาสีอาคารส านักงาน 100,000    100,000  ร้อยละของจ านวน อาคารส านักงาน กองช่าง
โคกไม้ลาย ภายนอก  อบต  อบต  ผู้มาติดต่อพอใจ ดูดีสวยงาม

62 กอ่สร้างห้องน้ า, ห้องสุขา นอกอาคารเพือ่ความสะดวกต่อผู้มา ก่อสร้างหอ้งน้ าชาย 2 หอ้ง 600,000 600,000     ร้อยละของจ านวน ห้องน้ าเพยีงพอ กองช่าง
ส านักงาน อบต. โคกไม้ลาย ติดต่อ หอ้งน้ าหญิง 2  หอ้ง  อบต.  อบต.  ผู้มาติดต่อพอใจ กบัผู้มาติดต่อ

63 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ข้าง เพื่อใช้เปน็สถานที่ท า อาคารอเนกประสงค์ขนาด 1,560,000  1,560,000   1,560,000  ร้อยละของความ มีอาคารอเนก กองช่าง

ที่ท าการ อบต. กิจกรรมต่าง ๆ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร อบต. อบต. อบต. พงึพอใจผู้ใช้สถานที่ ประสงค์ใช้

ท ากิจกรรม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
งบประมาณและทีม่า



ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
    1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้างสวนสุขภาพออก เพือ่ให้ประชาชนมี กอ่สร้างสวนสาธารณะ 100,000    100,000  จ านวนโครงการ ประชาชนมีสถาน กองช่าง
ก าลังกาย สถานทีพ่กัผ่อนออก อบต. อบต. ทีดู่แลเร่ืองสุข ทีอ่อกก าลังกาย

ก าลังกาย ภาพของคนใน และพกัผ่อนเพิม่
ต าบล ขึ้น

2 จดัต้ังถงัขยะในชุมชนต าบลโคกไม้ เพือ่ใช้ในการจดัเกบ็ จัดซ้ือถังขยะจ านวน 80,000      80,000     80,000   ร้อยละของจ านวน ขยะในชุมชนมี กองคลัง
ลาย ขยะในชุมชนเพือ่รักษา 100 ถัง อบต. อบต. ครัวเรือนทีม่ี จ านวนลดลง

ส่ิงแวดล้อม ถงัขยะใช้

3 โครงการจดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ เพือ่จดัซ้ือวัสดุก าจดั เพือ่จดัซ้ือทรายอะเบทอ 80,000      80,000     80,000    80,000   ร้อยละทีล่ดลง ชุมชนปลอดภัย ส านักปลัด
ปูองกนัโรคไขเ้ลือดออก ลูกน้ ายงุลาย และน้ ายาเคมีเพือ่ อบต. อบต. อบต. อบต. ของผู้ปวุยโรค จากโรคไขเ้ลือด

ท าลายลูกน้ ายงุลาย ไขเ้ลือดออก ออก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการบ าบัดฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพติด เพือ่ฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพติด ส่งผู้ปุวยติดยาเสพติดเขา้ 10,000      10,000     10,000    10,000   ร้อยละทีล่ดลง ชุมชนเขม้แขง็ ส านักปลัด
รับการบ าบัด 20 คน/ปี อบต. อบต. อบต. อบต. ของผู้ติดยาเสพ ผู้ติดยาเสพติด

ติด ลดลง

5 โครงการปูองกนัและควบคุมโรค เพือ่ให้ประชาชนมี รณรงค์ปูองกนัและจดั 20,000      20,000     20,000    20,000   ร้อยละทีล่ดลง ประชาชนมีคุณ ส านักปลัด
ติดต่อ คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ปูองกนั อบต. อบต. อบต. อบต. ของจ านวน ภาพชีวิตทีดี่

โรค ผู้ปวุยโรคติดต่อ

6 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปอูงกนัโรคพิษ เพื่อดูแลสุนัขและแมว สุนัขและแมวได้รับการดูแล 60,000      60,000     60,000    60,000   ร้อยละทีล่ดลง สามารถควบคุม ส านักปลัด
สุนัขบา้และยาคุมก าเนิดส าหรับสุนัข ไม่ใหเ้พิ่มจ านวนและปอูง ไม่เปน็อันตรายกับประ อบต. อบต. อบต. อบต. ของจ านวน จ านวนสุนัขและ
และแมว กันโรค ชาชน ประชากรสุนัขที่ แมว

ติดเชื้อพษิสุนขับา้

7 โครงการคัดแยกขยะ กระตุ้นจิตส านึกในการคัด จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยก 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละที่ลดลง ปริมาณขยะทั่วไป ส านักปลัด

แยกขยะมูงฝอยในครัว ขยะในครัวเรือน อบต อบต อบต อบต ของปริมาณขยะ ลดลงลดค่าใช้จ่าย

เรือน เพื่อลดปริมาณขยะ ในการก าจัดขยะ

และรักษาสภาพแวดล้อม เพิ่มรายได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)
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ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
    1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู่

1.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด เพือ่ส่งเสริมให้ประชา จดักจิกรรมการแขง่ขนั 180,000    180,000   180,000  180,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนได้เล่น ส านักปลัด
ชนได้มีสุขภาพทีดี่และ กฬีาต้านยาเสพติดและ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ กฬีาใช้เวลาว่างให้

ใช้เวลาว่างให้เกดิประ เชื่อมความส าพนัธ์ของ เกิดประโยชน์หา่ง

โยชน์ ชุมชนภายในต าบล ไกลยาเสพติด

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการประ เพือ่สนับสนุนงบ จดัท าโครงการส่งเสริม 20,000      20,000     20,000    20,000   จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนต่ืนตัว ส านักปลัด
ชาธิปไตยในชุมชน ประมาณจดัท า ประชาธิปไตย อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ ต่อระบบประชา

โครงการ ธิปไตยมากขึ้น

3 โครงการบริการประชาชนเคล่ือนที่ เพือ่สนับสนุนงบ จดัท าโครงการบริการ 20,000      20,000     20,000    20,000   จ านวนผู้เข้าร่วม การบริการเป็น ส านักปลัด
ประมาณจดัท า ประชาชนนอกสถานที่ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ ไปตามหลัก
โครงการ ธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและที่มา

 - หน้า 69 -



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของ อบต. เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน การเลือกต้ัง อบต. 250,000    250,000   250,000  250,000 ร้อยละของค่า การเลือกต้ังของ ส านักปลัด
(กรณีครบวาระ/ยุบสภา/แทนต าแหน่ง การเลือกต้ัง กรณีครบ การเลือกต้ัง กรณีครบ อบต. อบต. อบต. อบต. ใช้จา่ยในการ อบต. เปน็ไปด้วย

วา่ง) วาระ/ยุบสภา/แทน วาระ/ยุบสภา/แทน ด าเนินงาน ความเรียบร้อย
ต าแหน่งวาง ต าแหน่งวาง

5 โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือ่ส่งเสริมให้ประชา- จดัเวทีประชามหมู่บ้าน/ 30,000      30,000     30,000    30,000   จ านวนผู้เข้ารับ ประชาชนมีส่วน ส านักปลัด
และจดัท าแผนพฒันาต าบล ชนใช้เวทีประชาคมใน ต าบล อบต. อบต. อบต. อบต. การอบรม ร่วมในการพฒันา

การแสดงออกทางด้าน ท้องถิ่น
ประชาธิปไตย

6 โครงการขยายเขตและปรับปรุง เพื่อขยายเขตและ จ้างเหมาขยายเขตปรับปรุง 100,000    100,000   100,000  100,000 จ านวนโครงการ การประชาสัมพนัธ์ ส านักปลัด
ซ่อมแซมเสียงตามสาย ปรับปรุงซ่อมแซมหอ ซ่อมแซมเสียงตามสาย อบต. อบต. อบต. อบต. ทีไ่ด้ด าเนินการ ข่าวสารทั่วถึง

หมู่ 1  - หมู่  7 กระจายขา่วและเสียง ภายในต าบล ทกุหมู่บา้น

ตามสายจดุทีช่ ารุด
7 โครงการทอ้งถิ่นร่วมใจใส่ใจส่ิงแวด เพื่อใหม้ีกิจกรรมส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมส่ิง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ร่วม ประชาชนมีส่วน ส านักปลัด

ล้อม ส่ิงแวดล้อม แวดล้อม อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ สร้างส่ิงแวดล้อม

ที่ดี

8   โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญา เพื่อใหส่้งเสริมแนวทาง จัดกิจกรรมส่งเสริมแนวทาง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ร่วม ประชาชนอยู่ดี ส านักปลัด

เศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ กินดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
    1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู่

1.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา เพือ่มีงบประมาณใน จดักจิกรรมฝึกอบรม 70,000      70,000     70,000    70,000   จ านวนผู้เข้าร่วม อปพร.ปฎบิติั ส านักปลัด
สมัคร อปพร. การบริหารงาน อาสาสมัคร อปพร. อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ หน้าที่อย่างมีประ

สิทธภิาพ

2 โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์สนับสนุน เพือ่ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์สนับ 50,000      50,000     50,000    50,000   ร้อยละของ ได้รับการสนบัสนนุ ส านักปลัด
อาสาสมัคร อปพร.ต าบลโคกไม้ลาย ในการปูองกนัภัยใน สนุนอาสาสมัคร อปพร . อบต. อบต. อบต. อบต. อปุกรณ์ทีใ่ช้ อปุกรณ์การท างาน

ชุมชนให้กบั อปพร. จ านวน 80 นาย พอเพยีง มปีระสิทธิภาพ

ใหม้ปีระสิทธิภาพ

3 โครงการจดัซ้ือถงัเคมีดับเพลิง เพือ่ปูองกนัการเกดิ จดัซ้ือถงัเคมี จ านวน 10,000      10,000     10,000 10,000   ร้อยละของ มีความพร้อมรับ ส านักปลัด
อคีัภัยขึ้นฉกุเฉนิ 10 ถงั อบต. อบต. อบต. อบต. อปุกรณ์ทีใ่ช้ การเกดิอคัคีภัย

พอเพยีง
4 โครงการสมาชิก อปพร.ร่วมปฏบิติั เพือ่บริการประชาชน ต้ังจดุตรวจบริการประชา 50,000      50,000     50,000    50,000   ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง ส านักปลัด

งานต้ังจดุบริการและจดุตรวจภายใน ให้ปลอดภัยจากการ ชนในช่วงเทศกาล อบต. อบต. อบต. อบต. การเกดิอบุัติ สะดวกปลอดภยั

ต าบลเนื่องในเทศกาลปใีหม่และ ใช้รถใช้ถนน เหตุลดลง
สงกรานต์ ฯลฯ
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ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
    1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู่

1.5 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ จดัอบรมบุคลากรของ 100,000    100,000   100,000  100,000 จ านวนผู้เขา้ บุคลากรปฎิบัติ ส านักปลัด
พฒันาบุคลากรในองค์การบริหาร บุคคลากรในการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อบต. อบต. อบต. ร่วมโครงการ งานอยา่งมีประ
ส่วนต าบล หน้าที่ สิทธิภาพ

2 ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ จดัอบรมบุคลากรขององค์ 100,000    100,000   100,000  100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม การบริหารงาน ส านักปลัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน บุคลากรในการปฏิบัติ การบริหารส่วนต าบล อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ มีประสิทธิภาพ
ต าบลและคณะผู้บริหาร หน้าที่ และผู้บริหาร ถกูต้อง โปร่งใส

3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่เสริมสร้างคุณธรรม จดัอบรมคุณธรรม 20,000      20,000     20,000    20,000   จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัด
ใหก้ับผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน จริยธรรม จริยธรรมให้กบัผู้บริหาร อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ เจา้หน้าทีป่ฎิบัติ
ส่วนต าบล สมาชิก และพนักงาน งานอยา่งถกูต้อง

ส่วนต าบล เหมาะสม
4 โครงการจดัท าปูายประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์เกีย่ว จดัท าปูายประชาสัมพนัธ์ 20,000      20,000     20,000    20,000   ร้อยละของการ อบต. สามารถ ส านักปลัด

ต่าง ๆ เช่นปูายประชาสัมพนัธ์การ กบัการจดัเกบ็ภาษี ต่าง ๆ จ านวน 5 ปูาย อบต. อบต. อบต. อบต. ช าระภาษีเพิม่ จดัเกบ็ภาษีได้
ช าระภาษีและปูายอื่นๆ และอื่นๆ มากขึ้น ตามเปูาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและที่มา

 - หน้า 72 -



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ จดัท าแผนทีภ่าษีและ 500,000 500,000  ร้อยละของการ อบต. สามารถ กองคลัง
ทะเบียนทรัพยสิ์น ในการจดัเกบ็ภาษี ทะเบียนทรัพยสิ์นใน ช าระภาษีเพิม่ จดัเกบ็ภาษีได้

ท้องถิ่น มากขึ้น ตามเปูาหมาย

6 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000      80,000     80,000    80,000   ครุภัณฑ์และ การท างานมีประ ส านักปลัด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ งานได้ดี ครุภัณฑ์ส านักงาน อบต. อบต. อบต. อบต. ยานพาหนะ สิทธิภาพ
อื่น ๆ ครุภัณฑ์ส ารวจ,ครุภัณฑ์ สภาพดีพร้อมใช้

ยานพาหนะ งานเสมอ
7 ค่าธรรมเนียมรังวัด แบ่งแยก และ เพือ่รังวัดแบ่งแยกและ สอบแนวเขตทีดิ่นในที่ 20,000      20,000     20,000    20,000   ไม่เกดิปัญหา แก้ปญัหาการบกุ ส านักปลัด

สอบเขตทีดิ่น สอบเขตทีดิ่นให้ชัดเจน สาธารณะประโยชน์ อบต. อบต. อบต. อบต. การบุกรุกทีดิ่น รุกที่สาธารณะ
ชัดเจน ประโยชน์ในพื้นที่

8 โครงการปรับปรุง Web site ของ  เพือ่เพิม่ช่องทางของ ปรับปรุง  Web site 50,000      50,000     50,000    50,000   ขอ้มูลมีการ ประชาชนสามารถ ส านักปลัด
อบต.โคกไม้ลาย การส่ือสารและประชา  อบต. โคกไม้ลายพร้อม อบต. อบต. อบต. อบต. ปรับปรุงพฒันา เข้ามาตรวจสอบ

สัมพนัธ์ขา่วสารของ ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง เพิม่ขึ้น ข้อมูลได้เสมอ

หน่วยงานกบัประชาชน
9 จดัฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานนอก เพือ่พฒันาเสริมประ จดัให้มีการศึกษาดูงาน 250,000    250,000   250,000  250,000 จ านวนผู้เขา้รับ การบริหารงานและ ส านักปลัด

สถานทีใ่ห้แกผู้่น าชุมชน ผู้บริหาร สิทธิภาพใหก้ับบคุลากร นอกสถานที่ อบต. อบต. อบต. อบต. การอบรม การปฎิบัติงานมี
สมาชิก อบต.พนักงานส่วนต าบล ในการท างานร่วมกบั ประสิทธิภาพ
และลูกจา้ง ตัวแทนกลุ่ม ต่าง ๆ ชุมชน มากขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 จดัซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ประสิทธิภาพใน จดัซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ 200,000    200,000   200,000  200,000 จ านวนวัสดุ มวีัสดุและครุภณัฑ์ ส านักปลัด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ การบริหารงานในองค์ ต่าง ๆ ของ ส านักงาน อบต. อบต. อบต. อบต. และครุภณัฑ์ ใช้ในการปฎิบัติ
อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วน การบริหารส่วนต าบล พร้อมใช้งาน งานครบถว้น
ต าบลโคกไม้ลาย โคกไม้ลาย

11 โครงการจา้งเหมาประเมินความ เพือ่จา้งหน่วยงาน จา้งหน่วยงานประเมิน 20,000      20,000     20,000    20,000   ทราบถึงผลสะทอ้น น าผลที่ได้รับ ส านักปลัด
พงึพอใจ ประเมินความพงึพอใจ ความพงึพอใจ อบต. อบต. อบต. อบต. ของประชาชนที่มี มาปรับปรุง

ต่อ อบต.
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แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
งบประมาณและทีม่า



ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู่

1.6 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เงินส ารองจา่ย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน เปน็ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา 200,000    200,000   200,000  200,000 ร้อยละของจ านวน สามารถบรรเทา ส านักปลัด
กรณีจ าเปน็เร่งด่วนและ ความเดือนร้อนกรณีจ าเปน็ อบต อบต อบต อบต ความเดือนร้อน ความเดือนร้อนได้

ไม่สามารถคาดการณ์ เร่งด่วน เร่งด่วนลดลง

ได้ล่วงหน้า
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและที่มา



ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนวัสดุงานบ้าน เพื่ออ านวยความสะดวก จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 40,000      40,000     40,000    40,000   ร้อยละของ ศูนย์และนักเรียน ส านักปลัด
งานครัว วสัดุเคร่ืองนอน วสัดุเคร่ือง ใหก้ับเด็กและศูนย์ วสัดุเคร่ืองนอน วสัดุเคร่ือง อบต. อบต. อบต. อบต. วัสดุ ต่างๆ มีสุขลักษณะที่ดี

แต่งกายเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กแผ่น แต่งกาย ของศูนย์พฒันา

แผ่นดินทอง ดินทอง เด็กเล็กครบถ้วน

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพือ่เป็นค่าใช้จา่ย ด าเนินการจดัจา้ง 148,000    148,000   148,000  148,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียนได้รับ กองคลัง
เด็กนักเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในการจดัหาอาหาร ท าอาหารกลางวัน อบต. อบต. อบต. อบต. จ านวนเด็กที่ สวัสดิการจากรัฐ
แผ่นดินทอง ให้กบันักเรียน ให้เด็ก ศพด.แผ่นดินทอง ได้รบอาหาร ในด้านโภชนาการ

ศพด.แผ่นดินทอง ตามยอดทีไ่ด้รับจดัสรร กลางวนั ทีเ่หมาะสม
3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพือ่เป็นค่าใช้จา่ย ด าเนินการจดัซ้ือ 334,660    334,660   334,660  334,660 ร้อยละของจ า เด็กนักเรียนได้รับ ส านักปลัด

ให้แกเ่ด็กนักเรียน 2 ร.ร. / 1 ศพด. ในการจดัหาอาหาร อาหารเสริม(นม) ให้ อบต. อบต. อบต. อบต. นวนเด็กที่ได้รับ สวสัดิการจากรัฐ

เสริม(นม) ให้กบั 2 รร/1 ศพด. อาหารเสริมนม ในด้านโภชนาการ

นักเรียน ตามยอดทีไ่ด้รับจดัสรร ที่เหมาะสม

4 โครงการสนับสนุนส่ือการเรียน เพื่อใหค้รูมีส่ือเพื่อใช้ จัดหาวสัดุส่ือการเรียนการ 20,000      20,000     20,000    20,000   ร้อยละของจ า ศูนยเ์ด็กเล็กมี ส านักปลัด
การสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในการเรียนการสอน สอนใหศู้นย์เด็กเล็ก อบต. อบต. อบต. อบต. นวนเด็กทีไ่ด้รับ ส่ือในการเรียนการ

ส่ือการเรียน สอนอยา่งครบ
การสอน ถว้น
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและที่มา



ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนกจิกรรมวันเด็ก เพือ่ส่งเสริมให้เด็กได้ ส่งเสริมและจดักจิกรรม 50,000      50,000     50,000    50,000   จ านวนเด็กที่ เด็กได้ร่วมกจิกรรม ส านักปลัด
แห่งชาติ ร่วมกจิกรรมในงานวัน งานวันเด็กและให้เด็ก อบต. อบต. อบต. อบต. เข้าร่วมกิจกรรม และชมนทิรรศการ

เด็กแห่งชาติ ร่วมกจิกรรม ต่างๆร่วมสันทนา

การ

2 โครงการจดัค่ายธรรมะให้กบัเด็ก เพือ่ส่งเสริมทางด้าน จดัโครงการฝึกอบรมและ 20,000      20,000     20,000    20,000   จ านวนผู้เขา้ร่วม ปลูกฝังทางด้าน ส านักปลัด
เยาวชนและผู้สุงอายุ จริยธรรมให้กบัเด็ก เขา้ค่ายธรรมะให้กบัเด็ก อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ จริยธรรมและ

เยาวชนและผู้สุงอายุ เยาวชนและผู้สูงอายุ ศีลธรรมใหก้ับเด็ก

และเยาวชน

3 โครงการจดักจิกรรมประเพณี เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย จดักจิกรรมประเพณี 40,000      40,000     40,000    40,000   จ านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนได้ส่ง ส านักปลัด
ลอยกระทง ลอยกระทง อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ เสริมประเพณีที่

ส าคัญของไทย

4 โครงการจดักจิกรรมประเพณี เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย จดักจิกรรมประเพณี 30,000      30,000     30,000    30,000   จ านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนได้ส่ง ส านักปลัด
แห่เทียนเขา้พรรษา แห่เทียนเขา้พรรษา อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ เสริมประเพณีที่

ส าคัญของไทย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการจดักจิกรรมประเพณี เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย จดักจิกรรมประเพณี 30,000      30,000     30,000    30,000   จ านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนได้ส่ง ส านักปลัด
สงกรานต์ สงกรานต์ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ เสริมประเพณีที่

ส าคัญของไทย

6 โครงการจดักจิกรรมในงานรัฐพธิี เพือ่ส่งเสริมในงานรัฐ สนับสนุนงบประมาณและ 80,000      80,000     80,000    80,000   จ านวนผู้เข้าร่วม ราษฎรในทอ้งถิ่น ส านักปลัด
ต่าง ๆ พธิีต่างๆ เขา้ร่วมงานรัฐพธิีต่างๆ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ อยู่ร่วมกันอย่าง

สงบสุข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
งบประมาณและทีม่า



ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.3 แผนงานบริหารทัว่ไป
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจดัซ้ือส่ือเพือ่การเรียนรู้ ประชาชนรับรู้ขอ้มูล จดัซ้ือส่ิงพมิพแ์ละวารสาร 10,000      10,000     10,000    10,000   จ านวนโครงการ ประชาชนรับรู้ ส านักปลัด
ขอ้มูลขา่วสาร จดัซ้ือหนังสือพมิพ์ ขา่วสารอยา่งทันสมัย ต่าง ๆ เพือ่การเรียนรู้ อบต. อบต. อบต. อบต. ทีไ่ด้ด าเนินการ ข่าวสารบา้นเมือง

ประจ าหมู่บ้าน และทันเหตุการณ์ ประจ าหมู่บ้าน ทันเหตุการณ์

2 โครงการสอนภาษาต่างประเทศใหแ้ก่ เพื่อใหเ้ยาวชนและ จัดสอนภาษาต่างประเทศ 20,000      20,000     20,000    20,000   ร้อยละของการ ประชาชนมคีวามรู้ ส านักปลัด
เยาวชนและประชาชนเพื่อเตรียม ประชาชนเตรียมพร้อม ใหก้ับเยาวชนและประ อบต. อบต. อบต. อบต. รู้ภาษาต่างประ ด้านภาษาต่าง

พร้อมการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิ การเข้าสู่ประชาคม ชาชนในต าบลโคกไม้ลาย เทศของประชา ประเทศเพิ่มขึ้น

อาเซียน เศรษฐกิจอาเซียน ชนเพิม่ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและที่มา
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ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.4 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เบีย้ยงัชีพผู้ปุวยเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นเงินเบีย้ยงั ผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 5 30,000      30,000     30,000    30,000   จ านวนผู้ปวุยเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์ได้ ส านักปลัด
ชีพผู้ปุวยเอดส์ ราย อบต. อบต. อบต. อบต. ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพตาม

สิทธิ

2 เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นเงินเบีย้ยงั ผู้สูงอายุ จ านวน 684 5,498,700 5,498,700   5,498,700  5,498,700   จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับ ส านักปลัด
ชีพผู้สูงอายุ ราย อบต. อบต. อบต. อบต. ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพตาม

สิทธิ

3 เบีย้ยงัชีพผู้พกิาร เพือ่จา่ยเป็นเงินเบีย้ยงั ผู้พกิาร  จ านวน 155 1,488,000 1,488,000   1,488,000  1,488,000   จ านวนผู้พกิาร ผู้พกิารได้รับ ส านักปลัด
ชีพผู้พกิาร ราย อบต. อบต. อบต. อบต. ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพตาม

สิทธิ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและที่มา



ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า

3.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจา้งนักเรียนนักศึกษาท างาน ใหน้ักเรียนมีรายได้ช่วง จา้งนักเรียนนักศึกษาช่วง 30,000      30,000     30,000    30,000   ร้อยละของ เสริมสร้างประสบ ส านักปลัด
ช่วงปดิเทอมและวันหยดุ ปดิภาคเรียนและช่วง ปดิภาคเรียนและวันหยดุ อบต. อบต. อบต. อบต. นักเรียนนักศึกษา การณ์ท างานและ

และวันหยดุ มีรายได้เพิ่มขึน้ ลดปญัหาทางสังคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและที่มา



ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า

3.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจดัท าปุย๋ชีวภาพไว้ใช้ใน เพือ่ส่งเสริมและให้ จดัฝึกอบรม การจดัท า 20,000      20,000     20,000    20,000   จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรได้รับ ส านักปลัด
ต าบลโคกไม้ลาย ความรู้แกเ่กษตรกร ปุย๋ชีวภาพ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ ความรู้จากการฝึก

อบรม

2 โครงการตามพระราชด าริของ ด าเนินการตามรอย ด าเนินกจิกรรมตาม 50,000      50,000     50,000    50,000   จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนอยู่อย่าง ส านักปลัด
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและ เบือ้งพระยคุลบาทเพือ่ โครงการ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ พอเพยีงพงึตนเอง

พระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระ ชุมชนเขม้แขง็ ได้

นางเจา้พระบรมราชินีนาถ
3 โครงการสนับสนุนการจดัท าน้ าส้ม เพือ่กลุ่มอาชีพมีเคร่ือง อบรมการวิธีการท า 10,000      10,000     10,000    10,000   จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมรีายได้ ส านักปลัด

ควันไม้ (ยาไล่แมลง) ท าน้ าส้มควันไม้ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ เพิ่มขึ้น

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต จดัฝึกอบรมอาชีพ 30,000      30,000     30,000    30,000   จ านวนผู้เข้าร่วม คุณภาพชีวิตของ ส านักปลัด
ประชาชนต าบลโคกไม้ลาย แก่ประชาชนด้านอาชีพ อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ ประชาชนดีขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและที่มา
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ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเปน็สุข
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา

4.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาภายใน เพือ่ออกก าลังกายและ จดักจิกรรมการแขง่ขนั 150,000    150,000   150,000  150,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนมสุีขภาพ ส านักปลัด
ต าบล เชื่อมความสัมพนัธ์ของ กฬีาต าบล อบต. อบต. อบต. อบต. โครงการ แข็งแรงและมี

ประชาชนในชุมชนและ สุขภาพจติที่ดี
ต าบล

2 โครงการปรับปรุงพฒันาลานกฬีา เพือ่ประชาชนมีทีอ่อก ปรับปรุงลานกฬีาในต าบล 50,000      50,000     50,000    50,000   จ านวนโครงการ ประชาชนมีสถาน ส านักปลัด
ในต าบลให้ได้มาตรฐานพร้อม ก าลังกายได้มาตรฐาน โคกไม้ลาย อบต. อบต. อบต. อบต. ที่ได้ด าเนินการ ทีอ่อกก าลังกาย
อปุกรณ์และแสงสว่าง ทีไ่ด้มาตรฐาน

3 โครงการจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาให้ เพือ่ให้มีวัสดุอปุกรณ์ จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาให้ 70,000      70,000     70,000    70,000   จ านวนโครงการ ประชาชนมีวสัดุ ส านักปลัด
กบัหมู่บ้าน กฬีาในการออกก าลัง ชุมชน 7หมู่บ้าน อบต. อบต. อบต. อบต. ทีไ่ด้ด าเนินการ อปุกรณ์ในการออก

กาย ก าลังกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย

งบประมาณและที่มา
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