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การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นับตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมและบริหารจัดการงบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บังเกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างดี   โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
น้ัน จะเป็นการแปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติจริง ดังน้ัน  จึงต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีการ
ทบทวนปรับปรุงทุกปี  เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถน าไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนงานโครงการ 
กิจกรรมและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีได้  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ตามแนวปฏิบัติใหม่ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการ
ประชาคมในระดับต าบล  เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)   มีความครอบคลุมตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ สอดคล้องและสนองตอบต่อความต้องการ  สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง และ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาท้องถิ่นได้ในที่สุด 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
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หน้ำ 

 
   
ส่วนที่ 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
1 

   
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 35 
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
  บัญชโีครงการพัฒนา  
 
 
ส่วนที่ 4 
 

 บัญชีโครงการประสานโครงการพัฒนา 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

การติดตามและประเมินผล 
 

 
 

 

            79 
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ส่วนที่ 1    
 

 
 
1.  ด้านกายภาพ 

1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  ตั้งอยู่เลขที่ 88  หมู่ที่ 3  ต าบลโคกไม้ลาย  อ าเภอ
เมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองปราจีนบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะทางตามถนน ประมาณ 12 กิโลเมตร   

 
แผนที่ต าบลโคกไม้ลาย 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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อาณาเขต 
  ทิศเหนือ  ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
     
จังหวัดปราจีนบุรี 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  และเนินหอม   
    อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
    ทิศตะวันตก  ติดต่ออ าเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก 
    ทิศใต ้  ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   
    จังหวัดปราจีนบุรี 
 

1.2  ภูมิประเทศ     
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาและแม่น้ า  เนื้อท่ีประมาณ  14.075  ตารางกิโลเมตร   

หรอื 8,797 ไร่ 
1.3   ลักษณะภูมิอากาศ    

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือน 
มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม, ฤดูฝนมีฝนตกชุกเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม, ฤดูหนาวอากาศ
ค่อนข้างหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป 

1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินด า   มีบางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย 
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลโคกไม้ลายแบ่งการปกครองเป็น  7    หมู่บ้าน ดังนี้ 

  หมู่ที่ 1  บ้านปากเหมือง  จ านวน  157 หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 2  บ้านล่าง  จ านวน  102 หลังคาเรือน 

   หมู่ที่ 3  บ้านเหนือ  จ านวน  183 หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 4  บ้านแหลมยาง  จ านวน  195 หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 5  บ้านโคกไม้ลาย  จ านวน  161 หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 6  บ้านดอนยาง  จ านวน  269 หลังคาเรือน 
   หมู่ที่ 7  บ้านหนองเข ้  จ านวน  661 หลังคาเรือน 

 
  2.2  การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไม้ลาย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555   
 

ประเภทการเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จ านวนผู้มีสิทธิใน
บัญชีรายช่ือ 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 1 3028 2274 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 1 355 296 
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 2 186 160 
 3 418 325 
 4 415 282 
 5 385 291 
 6 435 381 
 7 834 539 

 
คิดเป็นร้อยละ 75.10 ของผู้มาใช้สิทธิ 

3.  ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 ประชากรต าบลโคกไม้ลาย  รวมทั้งสิ้น  4,048 คน  แยกเป็น 
 ชาย   1,946  คน   
 หญิง  2,102 คน   
 มีความหนาแน่นเฉลี่ย  287  คน/ตารางกิโลเมตร   
 ครัวเรือน  1,828  ครัวเรือน 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

1 - 15 ปี 352 300 652 
16 - 30 ปี 403 404 807 
31 - 45 ปี 410 428 838 
46 - 60 ปี 465 521 986 
61 - 75 ปี 208 275 483 

76 - 100 ปี 73 151 224 
 
4. สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน       1      แห่ง 

โรงเรียนมัธยมวัดปุามะไฟ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
 โรงเรียนประถมศึกษา           จ านวน       2        แห่ง 

1)  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
2)  โรงเรียนบ้านหนองชะอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                จ านวน       1        แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง ตั้งอยู่หมู่ที่  3 

 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน        จ านวน       1        แห่ง 
 4.2  สาธารณสุข 
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน       1        แห่ง 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในหมู่บ้าน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้หมู่บ้าน เห็นความส าคัญ
ในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้
ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ   

4.3  อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  มีแต่เหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรม  
วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจ ากัด  มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน   

     4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ 

เมืองปราจีนบุรี ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่
ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือ
กับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่อง
ของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

4.5.1  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
4.5.2  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
4.5.3  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4.5.4  ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
4.5.5  ตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี/ผู้สูงอายุ 
4.5.6  ตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชน 
 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 ถนนลาดยาง       จ านวน     5     สาย 
 ถนน คสล.       จ านวน    43    สาย    
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5.2  การไฟฟูา 

การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่อง
สว่างรายทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  องค์การบริหารส่วนต าบล
ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้วในแต่ละปี ตามการประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน  

 5.3   การประปา 
 การประปา  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีกิจการประปาหมู่บ้าน 3  หมู่ คือ หมู่ 4 หมู่ 5  
หมู่ 7  มีปัญหาในฤดูแล้งไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาคือ หมู่ 4  และ หมู่ 7 ส่วนหมู่ 5 มีข้อร้องทุกข์
เรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีแหล่งน้ าแต่ยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับอุปโภคบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูง
มากในการด าเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  ใน
พ้ืนที่ที่มีความต้องการน าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย    เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ท านา/ท าไร่/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์ และอาชีพอ่ืนตามล าดับดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม   
-  อาชีพรับจ้าง         
-  อาชีพค้าขาย    
-  อาชีพรับราชการ   

6.2 การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง)  

6.3 การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  

การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร   เป็นต้น 
  6.4  การบริการ 

   สถานีบริการน้ ามันและก๊าช  จ านวน       5        แห่ง 
   รับซื้อของเก่า    จ านวน       1       แห่ง 
   รีสอร์ท/ห้องพักชั่วคราว   จ านวน       3        แห่ง 

6.5  การท่องเที่ยว 
 ตลาดผลไม้หนองชะอม 
 วัดท้าวอู่ทอง 
 วัดปุามะไฟ 
 วัดบึง 

 
6.6 อุตสาหกรรม 
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  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก     จ านวน       4        แห่ง 
 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ตลาดผลไม้หนองชะอม 
 ตลาดประชารัฐโคกไม้ลาย 
 ถ้วยทอดกลอย หมู่ 4 
 กลุ่มชะอม  หมู่ 6 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

-  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
วัด มี 6 แห่ง  ดังนี้  

1)  วัดท้าวอู่ทอง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
2)  วัดปุามะไฟ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
3)  วัดบึง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
4)  วัดหนองชะอม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
5)  วัดวิเวการาม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
6)  วัดคชสารมุนี   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
   

ที ่ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ระยะเวลาจัดกิจกรรม กิจกรรมส าคัญ 
1 ประเพณีขึ้นปีใหม ่ 31 ธันวาคม - 1 มกราคม กิจกรรมท าบญุสะเดาะเคราะห์ สวดมนต์ข้ามปี งานมหรสพ 

และการท าบญุตักบาตร 
2 ประเพณีสงกรานต ์ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ การแสดงและ

การละเล่นต่างๆ 
3 ประเพณีเข้าพรรษา ๑๕ ค่ า เดือน ๘ การท าบุญตักบาตร แหเ่ทียน เวียนเทียน 
4 ประเพณีออกพรรษา ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ การท าบุญตักบาตร  
5 ประเพณีลอยกระทง ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ จัดกิจกรรมรื่นเริง การประกวดกระทง ตักไข่ปลา ร าวงย้อนยุค 
6 งานประจ าปีวัดท้าวอู่ทอง  จัดกิจกรรมรื่นเริงปิดทองพระ ตักไข่ปลา ร าวงย้อนยุค 
7 งานประจ าปีวัดคชสารมุน ี  จัดกิจกรรมรื่นเริง ปิดทองพระตักไข่ปลา ร าวงย้อนยุค 
    

  
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ได้แก่  การท านา  ท าสวน  ปราชญ์ชาวบ้าน    อาหารพื้นบ้าน ขนมไทย เช่น ขนมลูกโต 
  ภาษาถ่ิน  พูดภาษากลาง   
 

 7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม สินค้าส่วน
ใหญ่จะเป็นพืชผักผลไม้ เช่น ชะอม ส้มโอ ทะเรียน มังคุด มะปราง มะยงชิด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของอบต.โคกไม้ลาย                                             หน้า  7 
             

 
 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1  น้ า  
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ล าน้ า  ล าห้วย      จ านวน      5     แห่ง 
 บึง  หนอง          จ านวน      6     แห่ง 

    แหล่งน้ าธรรมชาติที่สร้างขึ้น 
 บ่อน้ าตื้น       จ านวน    647     แห่ง 
 บ่อโยก           จ านวน        2     แห่ง 
 สระน้ า      จ านวน        4     แห่ง 

8.2   ปุาไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีปุาไม้ 
8.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีภูเขา 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  

พ้ืนที่ต าบลโคกไม้ลายมีดินที่ดี ท าเกษตรกรรมได้ดีตามฤดูกาล มีอากาศที่ดีไม่มีโรงงาน 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแหล่งดินขาวที่สามารถส่งขายให้โรงงานยังต่างจังหวัดได้  
9.  อ่ืน ๆ 
 การแก้ไขปัญหา 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ  
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและ
ได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

2.  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข่าวสารด้านต่าง ๆ  
3. ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและ 

น้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของหมู่บ้าน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
4. ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ปูองกัน  สุขภาพและอนามัย 

ของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในหมู่บ้าน  
5  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ     
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ส่วนที่ 2 

 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
     ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และ
สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี
ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่ เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ
มากขึ้น 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง
ในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้า งพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
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ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็น
การยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิตอลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และ
ในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่ง
อาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิตอล
และการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
อ่ืนๆ 
   (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
   (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทย
ในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
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   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อม
ทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี ระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 
   (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และ
ทั่วถึง 
   (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ 
าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

   
 
   (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

   (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคง
ด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของอบต.โคกไม้ลาย                                             หน้า  13 
             

  
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จากสถานะของ
ประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์
ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and 
Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
  1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้
ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ในปี 
2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาทและ 301,199 บาทต่อคนต่อปี 
   (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
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   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
  5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตะวันออก 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขต เศรษฐกิจพิเศษที่มีความ 
                    ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลักให้เอื้อประโยชน์ต่อการ พัฒนา

อุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือ แหลม
ฉบังระยะ 3 ท่าเรือมาบตาพุตระยะ 3 ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษ 
ระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด  

2) ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง อนาคตในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนัก
ลงทุนที่มีศักยภาพและเหมาะสม เป็นต้น  

3) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตก าลังคนให้ตรงกับความ ต้องการ
ของอุตสาหกรรมเปูาหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอด 
และขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation 
(EECi)  

4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการ กระจาย
รายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน  

5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  

ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ  
และการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   

พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุม และ 
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นน้าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ 
(Medical Tourism)  

อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  
ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่ง เอเชียโดย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ 
การแปรรูป และการจัดจ าหน่าย  

2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ ที่เหมาะสม 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

3) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัด
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ เหมาะสม 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ จัดการและ
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วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและ พัฒนาการ
ประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา  
1) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  

2) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ ประเทศเพ่ือนบ้านให้ 
                    เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็น ประตูและ

ศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และ
อ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ การ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
และอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโปุงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้
เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการพ้ืนฐานเพื่ออ้านวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจ ชายแดนเพื่อให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ มลพิษให้มีประสิทธิภาพ 
                    เพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนา  
1) บริหารจัดการน้ าเพื่อบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ าท่วมจันทบุรีและตราด โดยปรับปรุงและ

บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ า ที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมการท าแหล่ง
เก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

2) ฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิม มาตรการเฝูาระวัง
ติดตามการบุกรุกปุา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ
พ้ืนที่ปุาของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง  

3) คุ้มครองและฟ้ืนฟูปุาชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และปูองการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการก าหนดพื้นที่ และหลักเกณฑ์ การใช้
ประโยชน์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการ 
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จัดการฟ้ืนฟูปุาชายเลน การเฝูาระวังการลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า 
พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และการท้าประมงชายฝั่ง เพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่ง เสื่อม
โทรมลงไปอีก  

4) ด าเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และฝุุนละออง
ขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยก าหนดมาตรการควบคุม และมาตรการ จูงใจในการ
ปูองกัน และควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 
เพ่ือให้ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข  

5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น ศูนย์กลางการค้า 
การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ าเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ ในเกณฑ์เสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้ าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ าพังราดตอนบน  

6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัดขยะจังหวัดชลบุรี และระยอง
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภท การคัดแยกขยะ
ให้เป็นระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี 
และระยอง สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุน ก าจัดให้
เป็นระบบและได้มาตรฐานการก าจัด 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
2. เพื่อพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การ

พัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  
2. เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี ความ

ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่ง สาธารณะ
ในเขตเมืองอย่างทั่วถึง  

3. เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ  
เป้าหมาย และตัวช้ีวัด 

1. สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกลดลง  
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง  
3. มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน  
4. จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมข้ึน  
5. จ านวนพื้นที่ปุาไม้และปุาชายเลนเพิ่มขึ้น  
6. สัดส่วนพื้นที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์ของระบบชลประทานเพิ่มข้ึน  
7. การเข้าถึงระบบประปาเพ่ิมข้ึน  
8. คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
9. ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

ปัญหาและประเด็นท้าทาย  
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองอุตสาหกรรม เช่น มลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย ฯลฯ  
2. ปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
3. ภาวะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับ 

กับการพัฒนาของภาค  
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4. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้น  
5. การผลิตด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ยังขาดการน้านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม และ 

ยังใช้แรงงานเข้มข้น  
6. การท่องเที่ยวกระจุกตัวในบางจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่รู้จักและขาดความพร้อม 

จึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพ้ืนที 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
 (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียน
การสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
 (3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและ
นานาชาติ 
 (5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการ
ของชุมชน  

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว  
เน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น  การปูองกันการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและอุตสาหกรรมเพ่ือไม่ให้บุก
รุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัย ของสินค้าเกษตร  
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสู่สากล  ขยายเครือข่ายอุตสาหกรรม ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
วิสัยทัศน์ (Vision) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวแห่งประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและนิเวศแหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย” 
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พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมีมาตรฐานสู่

สากล 
2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ

การค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
4) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน 
5) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
6) พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์รวม (Ultimate Golas) 
1) เศรษฐกิจเจริญอย่างมีเสถียรภาพ 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล 
 
ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
- เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
-แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมนิเวศ 
- แหล่งผลิตผลไม้ สินค้าเกษตรปลอดภัย 
- เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย 
- ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
- แหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (ด้านการศึกษา สุขภาพ ชีวิตครอบครัวและชุมชน) สูงกว่า

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู 
ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มมากข้ึน 
 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมนิเวศ 
ตัวชี้วัด : รายได้การท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น 
เปูาหมายการพัฒนาที่ 3 : แหล่งผลไม้ สินค้าเกษตรปลอดภัย 
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มข้ึน 
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ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออก 2 ก าหนดประเด็นการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 

2565 จ านวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง EECของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้ 

ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณปลอดไพรอย่างครบวงจร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกปูอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยในแต่ละประเด็น

การพัฒนาก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
 
แผนพัฒนาจังหวัด  

วิสัยทัศน์(Vision) จังหวัดปราจีนบุรี  
“ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย 
แพทย์แผนไทย และสมุนไพรสู่สากล”  
พันธกิจ (Mission)  

(1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผล และสนองนโยบายของรัฐบาลในทุก 
มิติโดยยึด ความต้องการ และความจ าเป็นของประชาชนเป็นหลัก  

(2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร 
การด าเนินการด้านสังคมและ การศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและ ระบบการ
คมนาคมเพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่  

(2) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยว เชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ให้เกิดผลอย่างยั่งยืน  

(4) พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มี 

มาตรฐานสากล  
 

เป้าประสงค์รวม (Goal) จังหวัดปราจีนบุรี  
จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค้าเกษตร 

ปลอดภัย เป็นแหล่งอารยธรรมสมัยทวาราวดีและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อุดมสมบูรณ์ ชุมชนสังคมเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู่สากล  
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ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณา 
การ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มี  
คุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาส ทางสังคมบนฐานแห่ง
ความพอเพียง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ าอย่าง

บูรณาการ  
1. ส่งเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่การตลาดสินค้า 
   เกษตรปลอดภัย  
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร (Zoning)  
3. น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต  
5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร  
6. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอในพ้ืนที่เกษตรกรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม  
1. สร้างความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับ 
   ผู้ประกอบการ  
2. การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค  
3. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ใช้วัตถุดิบ 
   ภายในพ้ืนที่ จังหวัดเพ่ิมขึ้น  
4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
    ผลิตทีเ่ป็น มิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  
5. พัฒนาเครือข่ายเฝูาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมี 
    ส่วนรว่มของท้องถิ่นและชุมชน  
6. ส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมทางด้านพลังงาน  
7. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้
 มี คุณภาพ มีมาตรฐานเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาส ทางสังคม 

บนฐาน แห่งความพอเพียง  
1. ผลักดันให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน  
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือข่าย อาสาสมัคร และภาคประชาชน  
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3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชารัฐในการบริการ 
   ด้านเด็ก เยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุ  
4. จัดท ามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 
    สถานรับ เลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัด  
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
    ศาสนา พระมหากษัตริย์  
6. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาสอดคล้องความต้องการกับ   

ตลาดแรงงานในพ้ืนที่  
7. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
    การศึกษาและ การบริหารจัดการที่ทันสมัย  
8. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้าน 
    อาชีพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว  
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ การตลาด   
     ประชาสัมพันธ์ และ ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความ   
     ปลอดภัยทางการท่องเที่ยว  
2. ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านดั่งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ประจ า 
    ท้องถิ่น  
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
   สร้างสรรค ์ 
4. น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ระดับชุมชน  
5. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านสุขภาพและแพทย์แผนไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิด 
   อุบัติภัย/ อุบัติเหตุของจังหวัด  
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการเฝูา  
   ระวังการเกิด อุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด  
3. ก ากับดูแลความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่  
4. สนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบ 
   บูรณาการ  
5. สนับสนุนการแก้ไขความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติแบบใช้ 
   โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง  
6. สนับสนุนการปลูกฝังวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยด้วยตนเองแบบมีส่วน 

                                  รว่ม  
7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติในรูป 
   ประชารัฐ แบบบูรณาการ  
8. ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ  
   และ ต่อเนื่อง  
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9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝูาระวังด้านยาเสพติด  
10. ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
11. ส่งเสริมการปลูกปุาในพ้ืนที่สาธารณะและศาสนสถาน  
12. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการเกษตรและอุปโภค 
     บริโภค ตลอดจนสามารถปูองกันและบรรเทาปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง  
     น้ าเค็มหนุน  
13. ส่งเสริมให้มีการปูองกันการพังทลายของตลิ่ง  
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการก าจัดน้ าเสีย  
15. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝูาระวังการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า 
16. ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้บริหารจัดการขยะ  
17. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินใน    
     ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่  
18. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ 

               ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของจังหวัด  
19. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายประชาชนเฝูาระวังการบุกรุกพ้ืนที่ 

         สาธารณประโยชน ์ 
20. ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม  
21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสะดวกในการเข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่าง 
     เท่าเทียมกัน  
22. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
     ในจังหวัดปราจีนบุร ี 
23. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  
24. ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพดีสามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร  
2. สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสมุนไพร  
3. ส่งเสริมขยายช่องทางการใช้ประโยชน์การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร  
4. สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร  
5. บูรณาการการแพทย์พ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย 
   ร่วมกับ การแพทย์แผนปัจจุบัน  
6. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร แทนยาแผนปัจจุบัน  
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง 
8. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
 

 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพชีวิต  รักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่ง
เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชนการท่องเที่ยวชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
3. รณรงค์ ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและ   
   ทรัพย์สิน 

   4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคมแห่ง 
      การเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
6. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝูาระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคเกษตร 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็น 
   มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้ 
   กฎหมายสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหา 
   สิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับ 
   ชุมชน 
8. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชนการท่องเที่ยวชุมชน 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดส าหรับสินค้าทาง 
   การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูลและแผนงานในการพัฒนาคน 
   2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม 

   หลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ 

   4. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.1 วิสัยทัศน์  
“โคกไม้ลายเมืองน่าอยู่  เชิดชูการศึกษา  กลุ่มอาชีพก้าวหน้า  การกีฬาเป็นเลิศ”  

      2.2 ยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า 
   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 
       2.3  เปูาประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
       ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  7  แนวทาง 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและบริการสาธารณะครบครันทันสมัย มี 
ระบบการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงทั่วถึงกัน 

2. การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการ 

3.  พัฒนาการสาธารณสุข เน้นการสร้างสุขภาพที่ดี 
4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการสร้าง
จิตส านึกให้กับชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการให้บริการช่วยเหลือและบรรเทา
ปัญหาอัคคีภัย 
7.  พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยการจัดฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงาน 
รวมทั้งการศึกษาดูงาน พัฒนาทรัพยากรบริหารต่าง ๆ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 4 แนวทาง 

 1.  ส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยการเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้และ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 
2.  เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของเยาวชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมของ

สถานศึกษา 
3.  พัฒนาคนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการช่วยเหลือกลุ่มเด็กสตรี ผู้สูงอายุ

และผู้ด้อยโอกาส 
4.  พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมด้าน ศาสนา รัฐพิธี 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  กลุ่มอาชีพก้าวหน้า  
       ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  2  แนวทาง  

1.  การแก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมรายได้โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีงาน
ท า และมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการด ารงชีพ มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
พร้อมทั้งให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 
2.  ส่งเสริมกองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการกีฬา 
        ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  1  แนวทาง  

1. ส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอและ
ครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชน 

        2.4 ตัวชี้วัด 
    1. จ านวน  2.ร้อยละ  3. อัตราส่วน  4. สัดส่วน  5. อัตรา  6.ค่าเฉลี่ย 
         2.5 ค่าเปูาหมาย 

1. เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
2. เพ่ือส่งเสริมฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และด้านการจัด 
3. การศึกษา สาธารณสุข  
4. ชุมชนได้รับการจัดระเบียบ และรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของ 
5. ประชาชน และการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
6.  เพ่ือบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7. ยกระดับคุณภาพชีวิต บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
8. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ของทุกภาคส่วน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

การบริหารงาน  
9. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 

1.  มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ 
2.  มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท า

การเกษตร 
3. มีสินค้าผลิตภัณฑ์เด่น คือ ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง สามารถสร้างเศรษฐกิจ

ของชุมชน  
4. สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนได้ 
5. มีโครงการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนน

สายหลักตัดผ่าน 
ฉะนั้น  ด้วยสภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่มคีวามอุดม
สมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชิตและปัจจัยที่เอ้ือต่าง ๆ  จึงเหมาะแก่การท า
การเกษตร  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของต าบลโคกไม้
ลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของอบต.โคกไม้ลาย                                             หน้า  30 
             

 
 

2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 -ยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย มีความสอดคล้องกับ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

  ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ)หนว่ยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตรบ์ูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

ปัญหา/ความต้องการของประชาชนและ
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การจดัท างบประมาณ) 

แผนหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

แผนพัฒนาอ าเภอ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนกระทรวง ทบวง           
กรม ต่างๆ 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น (SWOT  Analysis) 
 

3.1.1   ผลการวิเคราะหศ์ักยภาพ การพัฒนาท้องถิ่นด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
 

         จุดแข็ง (Strengths) 
-  เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและพาณิชย์ทางผ่านไปสระแก้วและกรุงเทพมหานคร 
-  พ้ืนที่ตั้งอยู่บนจุดเชื่อมทางสาย จ. นครนายก 
-  สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท  ยังมีความรักความเอ้ืออาทรต่อกันสูง 
-  สภาพภูมิอากาศเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
-  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีการรวมกลุ่มต่างๆ ของภาคประชาชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มสตรี 

 

  จุดอ่อน (Weakness) 
-  การบริหารจัดการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนายัง
ไม่เต็มที่     
-  การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็ง  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนยังอยู่ใน
ระดับต่ า 
-  ยังไม่มีระบบสารสนเทศท่ีประชาชนเข้าถึงอย่างทั่วถึง 
-  การเข้าถึงสารสนเทศของประชาชนอยู่ในระดับต่ า 
-  ด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง 
-  ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
-  การบริการด้านสาธารณสุข  ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีและทั่วถึง 

 

  โอกาส  (Opportunity) 
-  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 
-  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ การพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพและก าหนดให้การปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
-  การกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นตาม พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.
2542 

 

  อุปสรรค  (Threats) 
-  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมเพ่ือการ
บริหารและการพัฒนาชุมชน 
-  การส่งเสริมทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่อประชาชนยังน้อยและไม่ทั่วถึง 
-  เทคโนโลยีและการรับรู้ของประชาชนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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3.1.2  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ การพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

 

  จุดแข็ง (Strengths) 
-  มีการด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน 
-  ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
-  ประชาชน ผู้น าชุมชน ครู อาจารย์ และผู้น าท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมปฏิรูป
การศึกษา 
-  มีโครงการอินเตอร์เน็ตต าบลที่เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสทางการศึกษา  
จุดอ่อน (Weakness) 
-  นโยบายการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต  ท าให้คุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างต่ า 
-  การส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนาและวัฒนธรรมยังมีน้อย 
-  การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
-  งบประมาณสถานศึกษามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
-  ประชาชนและผู้น าชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ  และความสนใจในการท าหน้าที่
กรรมการสถานศึกษา 

 

  โอกาส  (Opportunity) 
-  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการยกระดับการศึกษา โดยการใช้อุปกรณ์สารสนเทศใน
การเรียนการสอน 
-  แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่เน้นให้คน
ทุกช่วยวัยเข่าสู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
-  กระแสสังคม  ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ( คิดเป็น ท า
เป็น เรียนรู้ตลอดชีวิต )  

 

  อุปสรรค  (Threats) 
-  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ประกอบด้วยความอ่อนแอของสังคมไทย ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตอย่างไทย 
-  การเข้าถึงสารสนเทศของประชาชนยังอยู่ในระดับต่ า 

 
 
 

3.1.3  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ การพัฒนาท้องถิ่นด้านกลุ่มอาชีพก้าวหน้า 

  จุดแข็ง (Strengths) 
-  ประชาชนมีความคิดริเริ่มในการผลิตสินค้าและให้ความส าคัญในการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพเพ่ือให้เกิด รายได้ที่มั่นคง 
-  วัตถุดิบภายในต าบลเอ้ือต่อการผลิตสินค้าท่ีหลากหลาย 
-  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
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  จุดอ่อน (Weakness) 
-  กลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดงบประมาณเพ่ือใช้   ในการด าเนินงาน 
-  สมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้และการพัฒนาทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง 
-  การบริหารจัดการของกลุ่มยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร 
-  ขาดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง 

 

  โอกาส  (Opportunity) 
-  การจัดงานต่างๆ ของจังหวัด เพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน 
-  กลุ่มอาชีพที่มีความเข้มเข็ง จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ  
-  ผู้บริหารสนับสนุนโครงการกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 

 

  อุปสรรค  (Threats) 
-  ขาดการแนะน าและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-  ขาดแคลนช่างฝีมือ ขาดความรู้ในการที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ และมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
-  ผู้ผลิตขาดความรู้ด้านการตลาดและการจัดการ ตลาดยังอยู่ในวงแคบเฉพาะกลุ่ม 
-  หน่วยงานที่ให้การส่งเสริมยังดูแลไม่ทั่วถึงครอบคลุม 

 
 

3.1.4  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ การพัฒนาท้องถิ่นด้านการกีฬา 
 

  จุดแข็ง (Strengths) 
-  เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ความสนใจในการเล่นกีฬา และมีความสามารถ
ทางการกีฬาหลากหลายประเภท 
-  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางการกีฬาภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

  จุดอ่อน (Weakness) 
- สถานที่และอุปกรณ์กีฬามีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
- งบประมาณในการพัฒนาสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคมีค่อนข้างจ ากัด  

 

  โอกาส  (Opportunity) 
- มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอและจังหวัด เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเล่น

กีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนมากขึ้น 
 

  อุปสรรค  (Threats) 
-  กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เยาวชนบางกลุ่มหันไปสนใจกิจกรรมด้านอื่นมากกว่าการเล่น
กีฬา 
-  ภาครัฐจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน ออกก าลังกายและเล่นกีฬาน้อยเกินไป 
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ส่วนท่ี 3 
 

 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านการพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่ 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
 
 

บริหารทั่วไป 
บริหารงานคลัง 
-การรักษาความสงบภายใน 
-เคหะและชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สาธารณสุข 
งบกลาง 
-  

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-ส านักปลัด 
--กองช่าง  
ส านักปลดั 
-ส านักปลัด 
-ส านักปลัด 
 

-กองคลัง  
 กองช่าง 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองช่าง 

2 ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

บริหารทัว่ไป 
บริการชุมชนและสังคม 
 

-การศึกษา 
-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-ส านักปลัด 
-ส านักปลัด 
- 

กองคลัง 
-กองช่าง 
- 
 

3 ด้านการพัฒนา
อาชีพ  

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ  
 

--สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- 

-ส านักปลัด 
- 
 

-กองคลัง 
 
-  

4 ด้านการพัฒนากีฬา  บริการชุมชนและสังคม 
 

-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- 

-ส านักปลัด 
 

-กองคลัง  
 กองช่าง 
- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู่
    1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13 940,000 13 940,000 13 940,000 13 940,000 13 940,000 65 4,700,000

    1.2 แผนงานบริหารงานคลัง 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

    1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 230,000 6 230,000 6 230,000 6 230,000 6 230,000 30 1,150,000

    1.4  แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000 21 30,813,000 73 84,061,000 72 81,042,000 72 81,042,000 239 277,058,000

    1.5  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 320,000 7 630,000 7 630,000 7 630,000 7 630,000 32 2,840,000

    1.6  แผนงานสาธารณสุข 7 337,000 7 337,000 10 747,000 10 747,000 10 747,000 44 2,915,000

     1.7 งบกลาง 4 8,180,000 4 8,180,000 4 8,180,000 4 8,180,000 4 8,180,000 20 40,900,000

รวม 36 10,307,000 59 41,330,000 114 94,988,000 113 91,969,000 113 91,969,000 435 330,563,000

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม
     2.1 แผนงานการศึกษา 4 650,660 9 703,090 11 916,090 10 803,090 10 803,090 43 3,763,020

     2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 3 180,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 15 900,000

นันทนาการ
รวม 7 830,660 12 883,090 14 1,096,090 13 983,090 13 983,090 59 4,776,034

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพ

  3.1 แผนงานการสร้างความแข็มแข็งของชุมชน 4 150,000 5 250,000 6 450,000 6 450,000 6 450,000 27 1,750,000

รวม 4 150,000 5 250,000 6 450,000 6 450,000 6 450,000 27 1,750,000

 - หน้า 35 -

                   สรุปบัญชโีครงการพัฒนา 
                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564



แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา

   4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 4 1,179,000 4 1,179,000 4 1,179,000 4 1,179,000 4 1,179,000 20 589,500

นันทนาการ
รวม 4 1,179,000 4 1,179,000 4 1,179,000 4 1,179,000 4 1,179,000 20 589,500

รวมโครงการและงบประมาณ 51 12,466,660 80 43,642,090 138 97,713,104 136 94,581,090 136 94,581,090 541 342,984,034

 - หน้า 36 -

                   สรุปบัญชโีครงการพัฒนา 

                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

           ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มพูนความรู๎ทักษะให๎กับ
ผู๎บริหาร พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง และสมาชิกสภาฯ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคคลากรในการปฏิบัติ
หน๎าท่ี 

จัดอบรมให๎กับ
ผู๎บริหาร 

พนักงานสํวน
ต าบล พนักงาน
จ๎าง และสมาชิก
สภาฯ จ านวน 

38 คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับ
ความรู๎ เกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับ
การท างาน สามารถ
ท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๒ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให๎กับผู๎บริหาร สมาชิก 
พนักงานสํวนต าบลผู๎น าชุมชน 
และเยาวชน ต าบลโคกไม๎ลาย 

เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรม ให๎กับ
ผู๎เข๎ารํวมอบรมฯ 

จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให๎กับ
ผู๎บริหาร สมาชิก 
พนักงานสํวน

ต าบลผู๎น าชุมชน 
และเยาวชน 

จ านวน  50 คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถน าความรู๎มา
ปรับใช๎กับการ
ปฏิบัติงานได๎ 

ส านักปลัด 
 

๓ โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีให๎แกํ ผู๎บริหาร 
สมาชิก อบต.พนักงานสํวน
ต าบลและผู๎น าชุมชน ตัวแทน
กลุํม ตํางๆ 

เพื่อพัฒนาเสริม
ประสิทธิภาพให๎กับ
บุคลากรในการท างาน
และพัฒนาชุมชน 

จัดการอบรม
การศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 
จ านวน 50  คน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู๎ เข๎ารับ
การฝึกอบรม 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
สามารถน าความรู๎ท่ี

ได๎รับมาบริหารงานและ
การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

           ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ตําง ๆ  

เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ตําง ๆ ของต าบลหรือ
ตามท่ีได๎รับส่ังมา 
 

จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ตําง ๆ  
 

20,000 20,000 20,000  20,000 20,000 จ า น ว น ป้ า ย ท่ี
จัดท า 

ประชาชนได๎รับขําวสาร 
ส านักปลัด 

 

5 โครงการบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และครุภัณฑ์ อื่นๆ 

เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน
ได๎ดี 

บ ารุงรักษาและ
ซํอมแซมครุภัณฑ์

ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ส ารวจ,

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ครุภัณฑ์ตํางๆ มี
สภาพพร๎อมใช๎
งานเสมอ 

การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

6 คําธรรมเนียมรังวัด แบํงแยก 
และสอบเขตท่ีดิน 

เพื่อรังวัดแบํงแยกและ 
สอบเขตท่ีดินให๎ชัดเจน 

สอบแนวเขตท่ีดิน
ในท่ี 
สาธารณะ
ประโยชน์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไมํเกิดปัญหาการ
บุกรกท่ีดนิ 

แก๎ไขปัญหาการบุกรกท่ี
สาธารณะประโยชน์ใน
พื้นท่ี 

ส านักปลัด 

7 
 
 
 
 

โครงการจ๎างเหมาประเมินความ
พึงพอใจ 

เพื่อจ๎างหนํวยงาน
ประเมินความพึงพอใจ 

จ๎างหนํวยงาน
ประเมินความพึง
พอใจ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ทราบถึงผล
สะท๎อนของ
ประชาชนท่ีมีตํอ 
อบต. 

น าผลท่ีได๎รับมาปรับปรุง ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

           ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงWeb 
site ของ อบต.โคกไม๎ลาย 

เพื่อเพ่ิมชํองทางของ
การสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์
ขําวสารของหนํวยงาน
กับประชาชน 

ปรับปรุงWeb 
site ของ อบต.
โคกไมล๎ายพร๎อม
สํวนท่ีเกี่ยวข๎อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ข๎อมูลการ
ปรับปรุงพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถเข๎า
มาตรวจสอบข๎อมูลได๎
เสมอ ส านักปลดั 

9 จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์
ส านักงานครุภณัฑ์
ยานพาหนะและครภุัณฑ์
อื่นๆขององค์การบริหาร
สํวนต าบลโคกไม๎ลาย 

เพื่อประสิทธิภาพใน
การบริหารงานใน
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโคกไมล๎าย 

จัดซื้อวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตํางๆ
ของส านักงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนวัสดุ
ครุภณัฑ์พร๎อม
ใช๎งาน 

มีวัสดุและครุภณัฑ์ใช๎
ในการปฏิบัติงาน
ครบถ๎วน 

ส านักปลดั 

10 โครงการจดัซื้อสื่อการ
เรียนรู๎ขําวสาร จดัซื้อ
หนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน 

ประชาชนรับรู๎ข๎อมลู
ขําวสารอยํางทันสมัย
และทันเหตุการณ ์

จัดซื้อสิ่งพิมพ์
และวารสาร
ตํางๆเพื่อการ
เรียนรู๎ประจ า
หมูํบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนโครงการ
ที่ได๎ด าเนินการ 

ประชาชนรับรู๎ขําวสาร
บ๎านเมืองทัน
เหตุการณ ์

ส านักปลดั 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

           ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการสอน
ภาษาตํางประเทศให๎แกํ
เยาวชนและประชาชนเพื่อ
เตรียมพร๎อมการเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

เพื่อเยาวชนและ
ประชาชน
เตรียมพร๎อมการเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

จัดสอน
ภาษาตํางประเท
ศให๎กับเยาวชน
และประชาชนใน
ต าบลโคกไม๎ลาย
จ านวน 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของการรู๎
ภาษาตํางประเท
ศของประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู๎
ด๎านภาษาตาํงประเทศ
เพิ่มขึ้นม ี

ส านักปลดั 

12 โครงการจ๎างนักเรียน
นักศึกษาท างานชํวงปิดภาค
เรียนและวันหยดุ 

ให๎นักเรียนมรีายได๎
ชํวงปิดภาคเรียนและ
ชํวงวันหยุด 

จ๎างนักเรียน
นักศึกษาชํวงปิด
ภาคเรยีนและ
วันหยุด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
นักเรียน
นักศึกษามี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

เสรมิสร๎าง
ประสบการณ์ท างาน
และลดปัญหาทาง
สังคม 

ส านักปลดั 

13 โครงการจดังานตํางๆ ซึ่ง
เป็นวันส าคญัของทาง
ราชการ เชํน วันปิย
มหาราช วันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ ซึ่งทาง
ราชการก าหนดใหม๎ีจัดพิธี 

เพื่อสํงเสริมในงานรัฐ
พิธีตําง ๆ 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเข๎า
รํวมงานรัฐพิธี
ตําง ๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของการ
จัดกิจกรรมและ
ร๎อยละของ
จ านวนคนท่ี
รํวมโครงการ 

ราษฎรในต าบลอยูํ
รํวมกันอยํางสงบสุขมี
ความจงรักภักด ี

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
     ๑.๒  แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าทะเบียนแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให๎การจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีเพิ่ม
มากขึ้น 

แผนที่ภาษีต าบล
โคกไมล๎าย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถเก็บ
ภาษีไดม๎ากกวํา
ร๎อยละ ๘๐ 

การจัดเก็บภาษีของ
ต าบลมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
     ๑.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนอ าเภอเมืองปราจีนบุรี
ตามโครงการป้องกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การป้องกันและแกไ๎ข
ปัญหายาเสพตดิ 

อุดหนุน
งบประมาณให๎
อ าเภอเมือง
ปราจีนบุร ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การใช๎จําย
งบประมาณ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ร๎อยละ 100 

ลดปัญหายาเสพตดิได๎
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

2 
 

โครงการอบรมความรู๎เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ประชาชนควรรู ๎

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ู๎
ถึงหมายตํางๆที่
จ าเป็นตํอการใช๎
ชีวิตประจ าวัน 

จัดอบรม
กฎหมายตํางๆ 
ให๎กับประชาชน
ในต าบล จ านวน 
50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
ประชาชนใน
ต าบลได๎รบั
ความรู๎ด๎าน
กฎหมาย 

ประชาชนไดร๎ับความรู๎
ด๎านกฎหมายมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

3 
 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
พัฒนาศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัให๎กับ 
เจ๎าหน๎าท่ี อปพร.ผู๎น าชุมชน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
ภัยตํางๆ  

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให๎
กลุํมเป้าหมาย
จ านวน  50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เจ๎าหน๎าท่ี,อปพร.,ผู๎น า
ชุมชนปฏิบัติหน๎าท่ี
อยํางมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

4 
 
 
 

โครงการจดัซื้อถังเคมดีับเพลิง เพื่อป้องกันการ 
เกิดอัคคีภัยขึ้นฉุกเฉิน 

จัดซื้อถังเคมี 
จ านวน 20 ถัง 

30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ
อุปกรณ์ที่ใช๎
พอเพียง 

มีความพร๎อมรับการ
เกิดอัคคีภัย 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
     ๑.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนอาสาสมัคร อปพร.
ต าบลโคกไมล๎าย 

เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการป้องกันภัยใน
ชุมชนให๎กับ อปพร. 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เชํน
กรวย/แผงกั้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ
อุปกรณ์ที่ใช๎
พอเพียง 

ได๎รับการสนบัสนุน
อุปกรณ์การท างานมี
ประสิทธิภาพให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

6 โครงการสมาชิก อปพร.รํวม
ปฏิบัติงานตั้งจุดบริการและ
จุดตรวจภายในต าบลเนื่องใน
เทศกาลปีใหมํและสงกรานต์
ฯลฯ 

เพื่อบริการประชาชน
ให๎ปลอดภัยจากการ
ใช๎รถใช๎ถนนในชํวง
เทศกาล 

ตั้งจุดตรวจ
บริการประชาชน
ในชํวงเทศกาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภยั 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

      1.4  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
สายเลียบคลองยาง (ตํอจาก
เดิม) หมูํ 1  
 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
279 ม. หนา 
0.00-0.15 ม. 

 669,000 669,000 669,000 669,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจร 
 

กองชําง 

2 
 
 

โครงการวางทํอระบายน้ า 
ซอยเพ็ชรทิม,ซอยสุขเกษม 
หมูํ 2  

เพื่อให๎การระบาย
น้ าดียิ่งข้ึน 

วางทํอ คสล.
ขนาด 0.60 
พร๎อมบํอพัก ยาว 
526 ม. 

  1,967,000 1,967,000 1,967,000 แก๎ปัญหาน้ า
ทํวมขังในพื้นที่
ได๎ร๎อยละ 60  

น้ าไมํทํวมขังในพื้นที่
เสี่ยงภายในชุมชน 

กองชําง 

3 
 
 

โครงการลงหินคลุกไหลํทาง 
ข๎างถนนดอนยาง-ปากพลี  
หมูํ 3 

 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง0.00-
2.00 ม. ยาว 
3,000 ม.หนา 
0.00-0.15 ม. 

 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

4 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร๎อม
ติดตั้งไฟฟ้าสํองสวํางรายทาง 
ซอยโชคดี 5 หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยํางทั่วถึง
และการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ความยาว  
176 ม. 
 จ านวน 5  จุด 

  300,000 300,000 300,000 ร๎อยละของ
จ านวนครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช๎ทั่วถึง
และการสัญจร
สะดวกปลอดภัย 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ขั้นพื้นฐานอยํางท่ัวถึง
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

      1.4  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 ขยายเขตประปาภูมิภาคเส๎น
พัฒนาชุมชน เส๎นสงวนวงษ์ 
เส๎นชลประทาน เส๎นยําเจยีว 
4 เส๎นรื่นกลิ่น  เส๎นสุขเกษม 
4 หมูํ 4  

 
เพื่อใช๎อุปโภคบริโภค 

 
ยาว 4,664 ม. 

  
2,332,000 

 
2,332,000 

 

2,332,000 

 

2,332,000 

 
ประชาชนหมูํที่ 
4 มีน้ าประปา
ใช๎ร๎อยละ 
100 

 
ประชาชนไดร๎ับบริการ
ขั้นพื้นฐานอยํางท่ัวถึง
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

6 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร๎อม
ไฟฟ้าสํองสวาํงรายทาง ถนน
ดอนยาง –ปากพลี ถึง
ชลประทาน หมํู 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยํางทั่วถึง 

ความยาว  
2,000 ม.  
ติดตั้งไฟ จ านวน 
10  จุด 

  500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช๎ทั่วถึง 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ขั้นพื้นฐานอยํางท่ัวถึง
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

7 
 
 
 

โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายสมานจติ       
หมูํ 7  

เพื่อใช๎อุปโภคบริโภค ความยาว 
1,197 ม. 

  598,500 598,500 598,500 ประชาชนหมูํที่ 
7 มีน้ าประปา
ใช๎ร๎อยละ 
100 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ขั้นพื้นฐานอยํางท่ัวถึง
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

 
8 
 
 

หมูํ 1 
โครงการซํอมแซมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
เลียบคลองยาง หมูํ 1 (2) 
 
 

 
เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

 
กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว
2,490 ม.หนา 
0.00 – 0.05 ม. 

  
4,700,000 

 
4,700,000 

 

4,700,000 

 

4,700,000 

ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจร 
 

กองชําง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

      1.4  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 
 
 

โครงการกํอสร๎างแนวกันน้ า
คอนกรีตบรเิวณชายคลอง
ยาง 
หมูํ 1 (3) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ าทํวม
เข๎าบ๎านเรือนไรํนา
สวนของประชาชน 

ขนาด 50X 80
ม. ยาว 2,178 
ม.  

  3,267,000 3,267,000 3,267,000 ร๎อยละทีล่ดลง
ของการเกิดน้ า
ทํวมขัง 

ฤดูฝนพ้ืนท่ีริมคลอง
ยางน้ าไมํทํวม
บ๎านเรือนไรํนา 

กองชําง 

10 
 

โครงการเสรมิดินลูกรังไหลํ
ทางถนนเต็มพัฒนาและ
ถนนเรียบรมิคลองยาง  
หมูํ 1 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00 – 
1.00ม. ยาว 

4,418 ม. หนา 
0.00-0.15 ม. 

  131,000 131,000 131,000 ร๎อยละของ
จ านวนประชากร
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร 
 

กองชําง 

11 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สํองสวํางสาธารณะใน
หมูํบ๎าน หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจรมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

จ านวน 146 จุด   250,000 250,000 250,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางมี
ความปลอดภัย 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองชําง 

12 
 
 

โครงการเปิดทางสาธารณะ
ถนนสายทํากว๎าง พร๎อมลง
ดินลูกรัง หมูํ 1 

เพื่อให๎มีถนนส าหรบั
ใช๎เป็นเส๎นทางสัญจร
ภายในหมูํบ๎านเพิ่มขึ้น 

กว๎าง 0.00-
3.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา
0.00-0.30 ม. 

  40,000 40,000 40,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

      1.4  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 
 
 

โครงการติดตั้งกล๎องวงจร
ปิดในหมูํบ๎าน หมูํ 1 
 
 

เพื่อใช๎ดูภาพย๎อนหลัง
เป็นหลักฐานทาง
กฎหมาย 

ติดตั้งกล๎อง  
5 จุด 

  500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ
จ านวนเหตุที่
เกินและ
ตรวจสอบได ๎

สามารถตรวจสอบ
ภาพย๎อนหลังหากเกิด
เหตุร๎าย 

กองชําง 

14 
 

โครงการวางทํอระบายน้ า 
ถนนเต็มพัฒนา หมูํ 1 

เพื่อให๎การระบายน้ าดี
ยิ่งข้ึน 

วางทํอ คสล.
ขนาด 0.60 ม. 
พร๎อมบํอพัก 

ยาว 1,300 ม. 

  7,820,000 7,820,000 7,820,000 แก๎ปัญหาน้ า
ทํวมขังในพื้นที่
ได๎ร๎อยละ 60  

น้ าไมํทํวมขังในพื้นที่
เสี่ยงภายในชุมชน 

กองชําง 

15 
 

โครงการขยายไหลํทาง 
ถนนช านาญอาสา  หมูํ 1 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ยาว 949 ม.   150,000 150,000 150,000 ร๎อยละของ
จ านวนประชากร
ที่มีการคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

 
16 

 
 
 
 

หมูํ 2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สํองสวํางรายทาง ซอย
ช านาญอาสา 2 หมูํ 2 (2) 

 
เพื่อให๎ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจรมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

 
จ านวน 8 จุด 

   

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

ร๎อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางมี
ความปลอดภัย 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองชําง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

      1.4 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการเสรมิผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
ยําเจียวอุปถัมป์ /   สาย
เพ็ชรทิม/สายสุขเกษม 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
600 ม.หนา 
0.00 – 0.05 ม. 

  1,081,000 1,081,000 1,081,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจร 
 

กองชําง 

18 
 
 

 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศาลเจ๎า หมูํ 2 

เพื่อความสวยงาม ปลูกไม๎ดอกไม๎
ประดับ ท าราว 
สแตนเลส 

  200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
มากขึ้น 

ภูมิทัศน์ในบริเวณศาล
เจ๎าดสูวยงาม 

กองชําง 

 
19 

หมูํ 4 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายพัฒนาชุมชน   
หมูํ 4 (2) 

 
เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

 
กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
768 ม. หนา 
0.00-0.15 ม. 

  

4,011,000 

 

4,011,000 

 

4,011,000 

 

4,011,000 

ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

20 
 
 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายรื่นกลิ่น หมูํ 4 (3) 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
675 ม. หนา 
0.00-0.15 ม. 

 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 ร๎อยละของ
จ านวนประชากร
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

      1.4  แผนงานเคหะและชุมชน   

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 
 
 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สุขเกษม  4  หมูํ 4 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
109 ม. หนา 
0.00-0.15 ม. 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สํองสวํางรายทาง ถนนสาย
พัฒนาชุมขน สายรื่นกลิ่น
สายสุขเกษม หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจรมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

จ านวน 40 จดุ  200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางมี
ความปลอดภัย 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองชําง 

23 โครงการเสรมิผิวแอลฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ถนนสาย 
สุวินทร หมูํ 4 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
826 ม. หนา 
0.00-0.05 ม. 

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.0๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของอบต.โคกไม้ลาย                                                                                                                                               หน้า  50 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

      1.4 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โครงการสร๎างประตูน้ า - 
บล็อกคอนเวิรส์คลองยําเขา 
หมูํ 4 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ใหส๎ะดวกลดปญัหาน้ า
ทํวม 

ขนาด 1.80ม.X 

1.80 ม. X 6 ม. 
 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ

จ านวนโครงการ
ท่ีแก๎ไขปัญหา
น้ าทํวม 

น้ าไมํทํวมขังในพื้นที่
เสี่ยงภายในชุมชน 

กองชําง 

25 โครงการเสรมิดินลูกรังไหลํ
ทางถนนภายในหมูํบ๎าน  
หมูํ 4 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ยาว 5,598 ม. 
ปริมาณดินลูกรัง 
840 ลบ.ม. 

 166,000 166,000 166,000 166,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

26 โครงการขุดลอกวัชพืชสระ
หนองเข๎ หมูํ 4 

เพื่อให๎เป็นแหลํงน้ าท่ี
สะอาด 

ลอกวัชพืช กว๎าง 
40 ม. ยาว 50 
ม. 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ี
ต๎องการใช๎น้ า
เพิ่มขึ้น 

หมูํ 4 มีแหลํงน้ าเพื่อ
การอุปโภค หรือ
การเกษตร 

กองชําง 

27 
 

โครงการขุดลอกวัชพืช
คลองชลประทาน หมูํ 4 

เพื่อน้ าไหลผํําน
สะดวกน้ าไมํทํวม 

กว๎าง 3 ม. ยาว 
1,500 ม. ลึก
เฉลี่ย 1 เมตร 

 161,000 161,000 161,000 161,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากร
ต๎องการลดน้ า
ทํวม 

เพื่อน้ าไหลไดส๎ะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

       1.4 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

28 โครงการขุดลอกดินโคลน
คลองยําเขา หมูํ 4 

เพื่อน้ าไหลผํําน
สะดวกน้ าไมํทํวม 

กว๎าง 3 ม. ยาว 
1,200 ม. ลึก
เฉลี่ย 1 เมตร 

 128,000 128,000 128,000 128,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากร
ต๎องการลดน้ า
ทํวม 

เพื่อน้ าไหลผํานได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

29 โครงการท าฝ่ายน้ าล๎น 
คลองยาง หมูํ 4 

เพื่อไวส๎ าหรับชะลอน้ า
ไว๎ใช๎ในฤดูแล๎ง 

ขนาดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 15 ม. สูง 
2 ม. ความลาด
เอียง 1:2 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรได๎ใช๎
น้ า 

ประชาชนท่ีอยูํใกล๎
แหลํงน้ ามีน้ าไว๎ใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

30 โครงการลาดยางแอลฟัลท์
ติกสายชลประทาน 
(หลังณิกณิกทาวน์) หมูํ 4 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
6.00 ม. ยาว 
1,000 ม.หนา 
0.00 – 0.05 ม. 

 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

 
31 

หมูํ 5 
โครงการขยายเขต ประปา
สํวนภูมภิาค  ซอยโชคดี 
หมูํ 5 (2)  

 
เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาดใช๎อุปโภค
บริโภค 

 
ยาว 176 ม. 

   
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

ประชาชนหมูํ
ที่ 5 มี
น้ าประปาใช๎
ร๎อยละ 100 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ขั้นพื้นฐานอยํางท่ัวถึง
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

       1.4  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

32 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายสุขใจ (รอบสระ
หนองบึง) หมูํ 5  

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
519 ม.หนา 
0.00 – 0.15 ม. 

  
 

1,245,000 
 

1,245,000 1,245,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

33 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายเจรญิรุํงเชื่อมตํอ
สายชวดพัฒนา หมูํ 5  

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
113 ม.หนา 
0.00 – 0.15 ม. 

  
 

271,000 
 

271,000 271,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

34 โครงการกํอสร๎างแนวกัน
ตลิ่งทรุดตัว ถนนชวด
พัฒนาข๎างวัดบึง (เขื่อนกัน
ดิน) หมูํ 5 

เพื่อป้องกันตลิ่งทรุด
ตัว 

ลึก 3 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  7,000,000 
 

7,000,000 7,000,000 ร๎อยละของการ
พังทลายของ
ตลิ่งชายคลอง
ชวดลดลง 

ตลิ่งคลองชวดพัง
ลดลงใช๎สญัจรได๎
สะดวกปลอดภยัยิ่งข้ึน 

 
กองชําง 

35 โครงการเสรมิดินลูกรังไหลํ
ทางถนนภายในหมูํบ๎าน  
หมูํ 5 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
1.00 ม. ยาว 
6200 ม. หนา 
0.00-0.15 ม. 

  184,000 184,000 184,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

       1.4  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

36 โครงการสร๎างโดมคลุมลาน
กีฬา   หมูํ 5 

เพื่อใช๎เป็นลาน
เอนกประสงค์ 

กว๎าง 20 ม. 
ยาว 20 ม. 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร๎อยละของ
พื้นที่ได๎ใช๎
ประโยชน ์

ประชาชนไดม๎ีพื้นท่ีใช๎
ประโยชนส์วนรวม 

กองชําง 

37 โครงการวางทํอระบายน้ า 
สายวงเพ็ชร /สายจลุวงษ์/
สายรักหน๎าท่ี/สายเจริญรุํง
หมูํ 5 

เพื่อให๎น้ าสามารถไหล
ผํานได๎สะดวกป้องกัน
น้ าทํวมขังในชุมชน 

วางทํอ คสล. 
ขนาด 0.60 ม.  
พร๎อมบํอพัก ยาว 
2,173 ม. 

  7,605,000 7,605,000 7,605,000 ร๎อยละของ
จ านวนโครงการ
ท่ีแก๎ไขปัญหา
น้ าทํวม 

น้ าไมํทํวมขังในพื้นที่
เสี่ยงภายในชุมชน 

กองชําง 

38 โครงการติดตั้งกล๎องวงจร
ปิดภายในพ้ืนท่ี หมูํ 5 

เพื่อใช๎ดูภาพย๎อนหลัง
เป็นหลักฐานทาง
กฎหมาย 

ติดตั้งกล๎อง  
5 จุด 

  500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ
จ านวนเหตุที่
เกินและ
ตรวจสอบได ๎

สามารถตรวจสอบ
ภาพย๎อนหลังหากเกิด
เหตุร๎าย 

กองชําง 

39 โครงการลอกวัชพืชคลอง
ชวดพัฒนา  

เพื่อให๎น้ าไหลได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กว๎าง 4 ม. ยาว 
3,500 ม. 

  350,000 350,000 350,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่
ต๎องการใช๎น้ า
เพิ่มขึ้น 

ต าบลโคกไมล๎าย มี
แหลํงน้ าเพื่อการ
อุปโภค หรือ
การเกษตร 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

     1.4  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
 

40 

หมูํ 6 

โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายแมํล๎อม   หมูํ 
6 (2) 

 
เพื่อใช๎อุปโภคบริโภค 

 
ยาว  17 ม. 

   
70,000 

 
70,000 

 
70,000 

ประชาชนหมูํ
ที่ 6 มี
น้ าประปาใช๎
ร๎อยละ 100 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ขั้นพื้นฐานอยํางท่ัวถึง
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

41 
 
 

โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายหนองชะอม  
(เป๋าตัง) หมูํ 6 (3) 

เพื่อใช๎อุปโภคบริโภค ยาว  250 ม.   125,000 125,000 125,000 ประชาชนหมูํ
ที่ 6 มี
น้ าประปาใช๎
ร๎อยละ 100 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ขั้นพื้นฐานอยํางท่ัวถึง
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

42 
 
 
 
 

โครงการกํอสร๎างแนวกันตก 
ซอยไทรย๎อยและหลังป้อม 
หมูํ 6 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจร 

ติดตั้ง GUARDAIL 
ยาว 300 ม. 

  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
ความปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กองชําง 

43 โครงการเสรมิผิวแอลฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ถนนสุคัน
ธาราม 1 และสุคันธาราม 
2 หมูํ 6 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
6.00 ม. ยาว 
1,355 ม. หนา 
0.00-0.05 ม. 

 3,463,000 3,463,000 3,463,000 3,463,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

       1.4  แผนงานเคหะและชมุชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
44 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายป้าล๎อม หมู6ํ  

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
17 ม. หนา 
0.00-0.15 ม. 

  40,800 40,800 40,800 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

45 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายนภาวรรณพัฒนา 
หมูํ 6  

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
100 ม. หนา 
0.00-0.15 ม. 

  240,000 240,000 240,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

 
 

46 

หมูํ 7 

โครงการเสรมิผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชลประทาน (หลังบ๎าน
ผู๎ใหญํสายันต์) หมูํ 7 (2) 

 
 
เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

 
 
กว๎าง 6 ม. ยาว 
200 ม. หนา 
0.00-0.05 ม 

   
 

600,000 

 
 

600,000 

 
 
600,000 

ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

       1.4   แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

47 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. สายประชานิมิตร  
หมูํ 7 (3) 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
350 ม. หนา 
0.00-0.15 ม. 

 840,000 840,000 840,000 840,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

48 โครงการท าแผงกันทาง
ถนนชลประทาน หมูํ 7 

เพื่อป้องกันไมํให๎รถตก
ถนน 

ยาว 100 ม.   40,000 40,000 40,000   กองชําง 

49 
 

โครงการท าฝายชะลอน้ า
คลองยําเขา หมูํ 7 
 

เพื่อชะลอน้ าไว๎ใช๎ใน
ฤดูแล๎ง 

กว๎าง 4 ม. ยาว 
5 ม. สูง 2 ม. 
ความลาดเอียง 
1:2 

  200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรได๎ใช๎
น้ า 

ประชาชนท่ีอยูํใกล๎
แหลํงน้ ามีน้ าไว๎ใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

50 โครงการขุดลอกวัชพืช
คลองสํงน้ าชลประทาน  
หมูํ 7 

เพื่อให๎ระบายน้ าไดด๎ ี กว๎าง 2 ม. ยาว 
3,700 ม. ลึก
0.00-2.00 ม. 

  370,000 370,000 370,000 ประชาชนได๎
ใช๎น้ าเพื่อ
การเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน
ร๎อยละ50 

การไหลของน้ าสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของอบต.โคกไม้ลาย                                                                                                                                               หน้า  57 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

       1.4   แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

51 โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายชลประทาน  
หมูํ 7  

เพื่อใช๎อุปโภคบริโภค ความยาว 
1,200 ม. 

  600,000 600,000 600,000 ประชาชนหมูํ
ที่ 7 มี
น้ าประปาใช๎
ร๎อยละ 100 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ขั้นพื้นฐานอยํางท่ัวถึง
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

52 
 

โครงการวางทํอระบายน้ า
ถนนจารุวังโส (ซุ๎มวดัหนอง
เข๎ถึงทางแยกเข๎าวัด) หมูํ 7 

เพื่อให๎น้ าสามารถไหล
ผํานได๎สะดวกป้องกัน
น้ าทํวมขังในชุมชน 

วางทํอ คสล. 
ขนาด 0.60 ม. 
พร๎อมบํอพัก 
ยาว 300 ม. 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละของ
จ านวน
โครงการที่
แก๎ไขปัญหาน้ า
ทํวม 

น้ าไมํทํวมขังในพื้นที่
เสี่ยงภายในชุมชน 

กองชําง 

53 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สํองสวํางรายทาง ถนน
ทางเข๎าหมูํบ๎านหนึ่งและ
สอง หมูํ 7 

เพื่อให๎ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจรมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

จ านวน 10 จุด   500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางมี
ความปลอดภัย 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองชําง 

54 
 
 
 

โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค หมูํบ๎านหนึ่งและ
สอง(ตํอจากเดิม)  หมูํ 7  

เพื่อใช๎อุปโภคบริโภค ความยาว  
600 ม. 

  200,000 200,000 200,000 ประชาชนหมูํ
ที่ 7 มี
น้ าประปาใช๎
ร๎อยละ 100 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ขั้นพื้นฐานอยํางท่ัวถึง
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองชําง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

       1.4  แผนงานเคหะและชมุชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

55 โครงการวางทํอระบายน้ า
ข๎างถนนสุวรรณศร(ฝั่งปั๊ม
NGV) หมูํ 7 

เพื่อให๎น้ าสามารถไหลผําน
ได๎สะดวกป้องกันน้ าทํวมขัง
ในชุมชน 

วางทอํ 
คสล. 1.00 
ม. พร๎อม
บํอพัก ยาว 
1,000 ม. 

  5,00,000 5,00,000 5,00,000 ร๎อนละของ
จ านวน
โครงการแกไ๎ข
ปัญหาเรื่องน้ า 

น้ าไมํทํวมขังในพื้นที่
เสี่ยงภายในชุมชน 

กองชําง 

56 โครงการวางทํอระบายน้ า 
ข๎างถนนสายสมานจิตร  
หมูํ 7 

เพื่อให๎น้ าสามารถไหลผําน
ได๎สะดวกป้องกันน้ าทํวมขัง
ในชุมชน 

วางทอํ 
คสล. 0.60 
ม. พร๎อม
บํอพัก ยาว 
1,197 ม. 

  4,189,000 4,189,000 4,189,000 ร๎อนละของ
จ านวน
โครงการแกไ๎ข
ปัญหาเรื่องน้ า 

น้ าไมํทํวมขังในพื้นที่
เสี่ยงภายในชุมชน 

กองชําง 

57 โครงการวางทํอระบายน้ า 
ข๎างถนนสุวรณศร(จากร๎าน
ขายพลาสติกถึงบ๎าน อ.
ประทีป)  หมูํ 7  

เพื่อให๎น้ าสามารถไหลผําน
ได๎สะดวกป้องกันน้ าทํวมขัง
ในชุมชน 

วางทํอ 
คสล. ขนาด 
1.00 ม. 
พร๎อมบํอ
พัก ยาว 
1400 ม. 

  7,00,000 7,00,000 7,00,000 ร๎อยละของ
จ านวน
โครงการที่
แก๎ไขปัญหาน้ า
ทํวม 

น้ าไมํทํวมขังในพื้นที่
เสี่ยงภายในชุมชน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

       1.4   แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

58 โครงการเสรมิลูกรังไหลํทาง
ถนนจารุวังโสและถนน 
ทสปช. 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
1.00  ยาว 
2,496  ม. 
หนา 0.00-
0.15 ม. 

  48,700 48,700 48,700 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

59 
 
 

โครงการติดตั้งกล๎องวงจร
ปิด หมูํ 7 

เพื่อใช๎เป็นหลักฐาน
หากเกิดเหตุร๎าย 

กล๎องวงจรปิด
จ านวน 4 จุด 
พร๎อมอุปกรณ ์

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากร
ต๎องการความ
ปลอดภัยใน
การใช๎เส๎นทาง 

ประชาชนไดร๎ับความ
ปลอดภัยตํอจุดเสี่ยง 

กองชําง 

60 ติดตั้งสญัญาณไฟเตือนทาง
แยก ถนน ทปสช. หมูํ 7 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมลดอุบัตเิหต ุ

จ านวน 2 จุด 
พร๎อมอุปกรณ์  

  120,000 120,000 120,000 ร๎อยละของ
จ านวนประชากร
ที่มีการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

       1.4  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

61 
 
 

ติดตั้งสญัญาณไฟเตือนทาง
โค๎ง ถนนสุวรรณศร      
(โค๎งกํอนถึงวัดหนองเข๎)   
หมูํ 7 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมลดอุบัตเิหต ุ

จ านวน 2 จุด 
พร๎อมอุปกรณ์  

  120,000 120,000 120,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

62 
 
 
 

โครงการเปิดทางสาธารณะ 
พร๎อมเสริมดินลูกรัง ถนน
สายวิถีประชา หมูํ 7 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
6.00 ม. ยาว 
1,200 ม. หนา 
0.00-1.00 ม. 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

63 โครงการเปิดทางสาธารณะ
พร๎อมเสริมดินลูกรัง สาย
เอี่ยมเจริญ   หมูํ 7 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 0.00-
4.00 ม. ยาว 
100 ม. หนา 
0.00-1.00 ม. 

  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

64 โครงการเปิดทางสาธารณะ 
เสรมิดินลูกรังถนนจาก ข๎าง
วัดหนองเข๎ถึงตลาดประชา
รัฐ 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 4 ม. ยาว 
300 ม.  

  500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.0๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของอบต.โคกไม้ลาย                                                                                                                                               หน้า  61 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

       1.4 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

65 โครงการวางทํอระบายน้ า 
หมูํบ๎าน 1 และ2 หมูํ 7 

เพื่อให๎น้ าสามารถไหล
ผํานได๎สะดวกป้องกัน
น้ าทํวมขังในชุมชน 

วางทํอ คสล. 
1.00 ม. พร๎อม
บํอพัก ยาว 
1,200 ม. 

   547,000 547,000 ร๎อนละของ
จ านวน
โครงการแกไ๎ข
ปัญหาเรื่องน้ า 

น้ าไมํทํวมขังในพื้นที่
เสี่ยงภายในชุมชน 

กองชําง 

66 
 
 

โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง แอสฟลัติกส์
คอนกรีต สายชลประทาน 
หมูํ 7 ฝั่งขวาจากต าบลโคก
ไม๎ลายเช่ือมตํอต าบลเนิน
หอม 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 6 ม. ยาว 
850 ม. หนา 
0.05 ม. 

 3,366,000 3,366,000   มีประชาชนใช๎
บริการสัญจร
ร๎อยละ 70 
ของชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

 
67 

ภาพรวม อบต. 
โครงการขุดเจาะบํอบาล
ดาลในพื้นที่ต าบลโคกไม๎
ลาย 

 
เพื่อให๎มีแหลํงน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค 

 
ขุดเจาะบํอ
บาดาล 

 
 

  
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า
ใช๎อยําง
พอเพียง 

 
มีแหลํงน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

 
กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

      1.4   แผนงานเคหะและชมุชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

68 โครงการซํอมแซมประตู
ปิด-เปิดน้ าพร๎อมแทํนและ
อุปกรณ ์

เพื่อประโยชน์ในการ
ใช๎น้ า 

ซํอมแซมประตู 
ปิด-เปิด น้ าใน
ต าบล จุดที่
ช ารุด 

  20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการที่
แก๎ไขปัญหา
เรื่องน้ า 

สามารถควบคุมระบบ
น้ าได๎ดีขึ้น 

กองชําง 

69 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าส าหรับ
ซํอมแซมไฟฟ้าแสงสวํางใน
ต าบล 

เพื่อประสิทธิภาพใน
การบริหารงานใน
องค์การบริหารสํวน
ต าบลโคกไมล๎าย 

จัดซื้อไฟฟ้า
ส าหรับใช๎
ซํอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชาชนผุ๎ใช๎
เส๎นทางมี
ความปลอดภัย 

มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซํอมแซมได๎ทันที 

กองชําง 

70 โครงการกํอสร๎างรั้ว ท่ีท า
การ อบต.โคกไมล๎าย 

เพื่อเป็นแนวเขตและ
ป้องกันทรัพย์สินของ 
อบต. 

ยาว 153 ม. 
สูฃ 2 ม. พร๎อม
ประต ู

  322,000 322,000 322,000 จ านวน
โครงการทีไ่ด๎
ด าเนินการ 

มีแนวเขตที่ชัดเจน กองชําง 

71 โครงการกํอสร๎างพื้น
คอนกรีตบรเิวณหน๎าท่ีท า
การ อบต.โคกไมล๎าย 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณหน๎าท่ีท าการ 
อบต. 

เทพ้ืนคอนกรีต
กว๎าง 21 ม. 
ยาว 31 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  350,000 350,000 350,000 จ านวน
โครงการทีไ่ด๎
ด าเนินการ 

มีสถานท่ีในการท า
กิจกรรมสะดวกยิ่งขึ้น 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

       1.4   แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

72 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณรอบที่ท าการ อบต.
โคกไมล๎าย 

เพื่อให๎บริเวณที่ท าการ
ดูสวยงาม 

ปลูกต๎นไม๎ ปรับ
พื้นเทคอนกรีต 

  500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ
จ านวนความ
พึงพอใจเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนผู๎มาติดตํอมี
ความพึงพอใจ 

กองชําง 

73 โครงการติดตั้งกล๎องวงจร
ปิดภายในและรอบบริเวณ
ที่ท าการ อบต.โคกไม๎ลาย 

เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ อบต.  

ติดตั้งกล๎องวงจร
ปิด 

 200,000 200,000   จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

มีความปลอดภัยมาก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

74 โครงการเสรมิผิวพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ท าการ 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณหน๎าท่ีท าการ 
อบต. 

1,500 ตาราง
เมตร 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
โครงการทีไ่ด๎
ด าเนินการ 

มีสถานท่ีในการท า
กิจกรรมสะดวกยิ่งขึ้น 

กองชําง 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

                1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัเวทีประชาคม
หมูํบ๎านและจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนใช๎เวที
ประชาคมในการ
แสดงออกทางด๎าน
ประชาธิปไตย 

จัดเวที
ประชาคม
หมูํบ๎าน/ต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เช๎ารํวม
ประชาคม 

ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 

2 โครงการขยายเขตและ
ปรับปรุงซํอมแซมเสียงตาม
สาย หมูํ 1 - หมูํ 7 

เพื่อขยายเขตและ
ปรับปรุงซํอมแซมหอ
กระจายขําวและเสียง
ตามสายจุดที่ช ารดุ 

จ๎างเหมาขยาย
เขตปรับปรุง
ซํอมแซมเสียง
ตามสายภายใน
ต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะความ
ยาวท่ีได๎ขยาย
ออกไป 

การประชาสัมพันธ์
ขําวสารทั่วถึงทุก
หมูํบ๎าน 

ส านักปลดั 

3 โครงการท๎องถิ่นรํวมใจใสํใจ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎มีกิจกรรม
สํงเสริมสิ่งแวดล๎อม 

จัดกิจกรรม
สํงเสริมแวดล๎อม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎รํวม
โครงการ 

ประชาชนมีสํวนสร๎าง
สิ่งแวดล๎อมท่ีด ี

ส านักปลดั 

4 โครงการสํงเสริมแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสํงเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรม
สํงเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎รํวม
โครงการ 

ประชาชนอยูํดีกินด ี ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของอบต.โคกไม้ลาย                                                                                                                                               หน้า  65 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

                1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการสํงเสริมกระบวนการ
การประชาธิปไตยในชุมชน 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณจัดท า
โครงการ 

จัดท าโครงการ
สํงเสริม
ประชาธิปไตย 

 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนตื่นตัวตํอ
ระบบประชาธิปไตย
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการบริการประชาชน
เคลื่อนที ่

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณจัดท า
โครงการ 

จัดท าโครงการ
บริการประชาชน
นอกสถานท่ี 

 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

การบริการเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ส านักปลดั 

7 คําใช๎จํายในการเลือกตั้งของ 
อบต.(กรณีครบวาระ/ยบุ
สภา/แทนต าแหนํงวําง) 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การเลือกตั้ง กรณี
ครบวาระ/ยุบสภา/
แทนต าแหนํงวําง 

การเลือกตั้ง 
อบต. การ
เลือกตั้ง กรณี
ครบวาระ/ยุบ
สภา/แทน
ต าแหนํงวําง 

 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนหนํวย
เลือกตั้งทุก
หนํวยเรียบร๎อย 

การเลือกตั้งเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย 

ส านักปลดั 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

                1.6  แผนงานสาธารณสุข  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 จัดตั้งถังขยะในชุมชนต าบล
โคกไมล๎าย 

เพื่อใช๎ในการจัดเก็บ
ขยะในชุมชนเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

จัดซื้อถังขยะ
จ านวน 100 ถัง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนท่ีมีถัง
ขยะใช๎ 

ขยะในชุมชนมีจ านวน
ลดลง 

กองคลัง 

2 โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ป้องกันโรค
ไข๎เลือดออก 

เพื่อจัดซื้อวัสดุก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย 

เพื่อจัดซื้อทราย
วิทยาศาสตร์และ
น้ ายาเคมเีพื่อ
ท าลายลูกน้ า
ยุงลาย 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร๎อยละทีล่ดลง
ของผู๎ป่วยโรค
ไข๎เลือดออก 

ชุมชนปลอดภัยจาก
โรคไขเ๎ลือดออก 

ส านักปลดั 

3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิตํอ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดิีขึ้น 

รณรงค์ป้องกัน
และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกัน
โรค 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละทีล่ดลง
ของจ านวน
ผู๎ป่วยโรคติดตํอ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักปลดั 

4 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎าและยา
คุมก าเนินส าหรับสุนัขและ
แมว 

เพื่อดูแลสุนัขและแมว
ไมํให๎เพิ่มจ านวนและ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ๎า 

สุนัขและแมว
ได๎รับการดูแลไมํ
เป็นอันตรายกับ
ประชาชน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรสุนัขที่
คิดเช้ือพิษสุนัข
บ๎า 

ไมํมีการเกิดโรคพิษสุข
นัขบ๎าและสามารถ
ควบคุมจ านวนสุนัข
และแมว 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

                1.6  แผนงานสาธารณสุข  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการรณรงคค์ัดแยกขยะ
ครัวเรือน 

กระตุ๎นจติส านึกใน
การคัดแยกขยะมลู
ฝอยในครัวเรือน เพื่อ
ลดปรมิาณขยะและ
รักษาสภาพแวดล๎อม 

จัดกิจกรรม
รณรงค์คัดแยก
ขยะในครัวเรือน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละทีล่ดลง
ของปริมาณ
ขยะ 

ปริมาณขยะทั่วไป
ลดลงลดคําใช๎จํายใน
การก าจัดขยะ 

ส านักปลดั 

6 โครงการส ารวจจ านวนสุนัข
และแมว 

เพื่อให๎ทราบจ านวน
สุนัขและแมวในพื้นที่
ต าบล 

จ านวนสุนัขและ
แมวในพ้ืน 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนสุนัข
และแมวท่ี
สามารถคุมโรค
ได ๎

สามารถดูแลคุมโรคใน
สุนัขและแมวในพื้นที่
ได ๎

ส านักปลดั 

7 
 
 
 

อุดหนุนกองทุน สปสช.ต าบล
โคกไมล๎าย 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงานด๎าน
สุขภาพของกองทุน 
สปสช. 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให๎กับกองทุน 
สปสช.ต าบลโคก
ไม๎ลาย 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 การใช๎จําย
งบประมาณ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนในต าบลโคก
ไม๎ลายได๎รับบริการ
ด๎านสุขภพท่ัวถึง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

                1.6  แผนงานสาธารณสุข  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อให๎ชุมชนสามารถ
บริหารจดัการขยะได๎
อยํางถูกวิธี 

จัดท าหลมุขยะ 
ให๎ครัวเรือน
สามารถแยกขยะ
100% 

  250,000 250,000 250,000 ร๎อยละทีล่ดลง
ของปริมาณ
ขยะ 

ปริมาณขยะลดลง
คําใช๎จํายในการก าจัด
ขยะลดลง 

ส านักปลดั 

9 โครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการตาม
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 
 

7 หมูํบ๎านจดั
โครงการเกีย่วกับ
โครงการตาม
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 

  140,000 140,000 140,000 ร๎อยละของ
ประชาชนทุก
หมูํมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนทุกหมูํมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

10 
 โครงการอบรมเรื่องการคัด

แยกขยะครัวเรือน 
ให๎ความรู๎การคัดแยก
ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน เพื่อลด
ปริมาณขยะและ
รักษาสภาพแวดล๎อม 

จัดอบรมคดัแยก
ขยะในครัวเรือน
จ านวน 70 คน 

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละทีล่ดลง
ของปริมาณ
ขยะ 

ปริมาณขยะทั่วไป
ลดลงคําใช๎จํายในการ
ก าจัดขยะลดลง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

                1.7  แผนงานงบกลาง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 เงินส ารองจําย เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ในกรณีจ าเป็นเรํงดํวน
และไมํสามารถ
คาดการณ์ได๎ลํวงหน๎า 

เป็นคําใช๎จํายใน
การบรรเทา
ความเดือดร๎อน
กรณีจ าเป็น
เรํงดํวน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ
จ านวนความ
เดือดร๎อน
เรํงดํวนลดลง 

สามารถบรรเทาความ
เดือดร๎อนได ๎

ส านักปลดั 

2 
 

เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส ์ เพื่อจํายเป็นเบีย้ยัง
ชีพผู๎ป่วยเอดส ์

ผู๎ป่วยเอดส์ 
จ านวน 5 
รายการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู๎ป่วย
เอดสไ์ด๎รับเงิน
เบี้ยยังชีพ 

ผู๎ป่วยเอสด์ได๎เบี้ยยัง
ชีพตามสิทธิ 

ส านักปลดั 

3 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ เพื่อจํายเป็นเบีย้ยัง
ชีพผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายุ จ านวน 
684 ราย 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนผู๎สูงอายุ
ได๎รับเงินเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู๎สูงอายไุด๎เบีย้ยังชีพ
ตามสิทธิ 

ส านักปลดั 

4 เบี้ยยังชีพผู๎พิการ เพื่อจํายเป็นเบีย้ยัง
ชีพผู๎พิการ 

ผู๎พิการ จ านวน 
155 รายการ 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 จ านวนผู๎พิการ
ได๎รับเงินเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู๎พิการได๎เบี้ยยังชีพ
ตามสิทธิ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของอบต.โคกไม้ลาย                                                                                                                                               หน้า  70 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

                2.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 คําใช๎จํายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นคําเครื่องแบบ
นักเรียน 

เพื่อจํายเป็นคําชุด
นักเรียน 

ตลอดทั้งป ี  3,300 3,300 3,300 3,300 เด็ก ศพด.มีชุด
ใสํครบร๎อยละ 
100 

เด็ก ศพด.มีชุดใสํครบ
ทุกคน 

ส านักปลดั 

2 คําใช๎จํายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นคํากจิกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

เพื่อเป็นคํากิจกรรม
พัฒนาเด็ก 

ตลอดทั้งป ี  4,730 4,730 4,730 4,730 ร๎อยละของเด็ก
มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

เด็ก ศพด.มีพัฒนาการ
ที่ด ี

ส านักปลดั 

3 คําใช๎จํายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นคําหนังสือ
เรียน 

เพื่อเป็นคําหนังสือ
เรียน 

ตลอดทั้งปี  2,200 2,200 2,200 2,200 ร๎อยละของเด็ก
มีอุปกรณ์ครบ 

เด็กศพด.มหีนังสือ
เรียนครบ 

ส านักปลดั 

4 คําใช๎จํายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นคําอุปกรณ์
การเรยีน 

เพื่อเป็นคําอุปกรณ ์ ตลอดทั้งป ี  2,200 2,200 2,200 2,200 ร๎อยละของเด็ก
มีอุปกรณ์ครบ 

เด็กศพด.มีอุปกรณ์
ครบ 

ส านักปลดั 

5 
 

โครงการสนับสนุนวสัดุงาน
บ๎านงานครัว วัสดุเครื่องนอน 
วัสดุเครื่องแตํงกายเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแผํนดินทอง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎กับเด็กและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผํนดินทอง 

จัดซื้อวัสดุงาน
บ๎านงานครัว 
วัสดุเครื่องนอน 
วัสดุเครื่องแตํง
กาย 

 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละของวัสดุ
ตํางๆของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ครบถ๎วน 

ศูนย์และนักเรียนมี
สุขลักษณะที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  2  ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

                2.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแผํนดินทอง 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดหาอาหาร
ให๎กับนักเรียน ศพด.
แผํนดินทอง 

ด าเนินการจัด
จ๎างท าอาหาร
กลางวันให๎เด็ก 
ศพด.แผํนดิน
ทอง ตามยอดที่
ได๎รับจัดสรร 

148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 ร๎อยละของ
จ านวนเด็กท่ี
ได๎รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนได๎รับ
สวัสดิการจากรัฐใน
ด๎านโภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

7 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)ให๎แกํเด็กนักเรียน 2 
ร.ร./1 ศพด. 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดหาอาหารเสรมิ
(นม)ให๎กับนักเรียน 

ด าเนินการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)
ให๎2 รร./1ศพด.
ตามยอดทีไ่ด๎รบั
จัดสรร 

334,660 334,660 334,660 334,660 334,660 ร๎อยละของ
จ านวนเด็กท่ี
ได๎รับอาหาร
เสรมินม 

เด็กนักเรยีนได๎รับ
สวัสดิการจากรัฐใน
ด๎านโภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

8 โครงการสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแผํนดินทอง 

เพื่อให๎ครูมีสื่อเพื่อใช๎
ในการเรียนการสอน 

จัดหาวัสดุสื่อการ
เรียนการสอนให๎
ศูนย์เด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
จ านวนเด็กท่ี
ได๎รับสื่อการ
เรียนการสอน 

ศูนย์เด็กเล็กมสีื่อใน
การเรยีนการสอน
อยํางครบถ๎วน 

ส านักปลดั 

9 
 
 
 

อุดหนุนคําอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน โรงเรียนวดัท๎าวอํู
ทองและโรงเรียนบ๎านหนอง
ชะอม 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดหาอาหาร
กลางวันนักเรียน 
โรงเรียนวัดท๎าวอูํทอง
และโรงเรียนบ๎านหนอง
ชะอม 

อุดหนุนเพื่อจ๎าง
เหมาด าเนินการ
อาหารกลางวัน
ให๎กับเด็ก
นักเรียน 

148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 ร๎อยละของ
จ านวนเด็กท่ี
ได๎รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนได๎รับ
สวัสดิการจากรัฐใน
ด๎านโภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  2  ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

                2.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการซํอมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผํนดิน
ทอง 

เพื่อเป็นคําซํอมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแผํนดินทอง 

ซํอมแซมฝา้ 
หลังคา ฯลฯ 

  100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีภาพ
ปลอดภัยพร๎อม
ใช๎งาน 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผํนดินทองมีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

11 
 
 

โครงการสํงเสริมการเรยีนรู๎
เด็กปฐมวัย ท๎องถิ่นไทย ผําน
การเลํน 
 
 

เพื่อให๎เด็กมีสถานท่ี
เลํนเหมาะสมกับวัย 

สร๎างสนามเด็ก
เลํนสร๎างปัญญา  

  113,014   ร๎อยละของ
จ านวนเด็กท่ีมีมี
พัฒนาการ
ทางด๎าน 
รํางกาย 
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

เด็กมีพัฒนาการทั้ง
ด๎านรํางกาย อารมณ ์
สังคม และสติปญัญา 
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

                2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาต ิ

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กได๎
รํวมกิจกรรมในงาน
วันเด็กแหํงชาต ิ

สํงเสริมและจัด
กิจกรรมงานวัน
เด็กและให๎เด็ก
รํวมกิจกรรม 

80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กท่ี
เข๎ารํวมกิจกรรม 

เด็กได๎รํวมกิจกรรม 
ชมนิทรรศการ ตํางๆ 

ส านักปลดั 

2 
 

โครงการจดัคํายธรรมะให๎กับ
เด็กเยาวชนและผูส๎ูงอาย ุ

เพื่อสํงเสริมทางด๎าน
จริยธรรมให๎กับเด็ก
เยาวชนและผู๎สูงอาย ุ

จัดโครงการ
ฝึกอบรมและเข๎า
คํายธรรมะให๎กับ
เด็กเยาวชนและ
ผู๎สูงอาย ุ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ปลูกฝังทางด๎าน
จริยธรรมและศลีธรรม
ให๎กับเด็กและเยาวชน 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดักิจกรรมในทางพิธี
ทางศาสนาและงานพิธี เชํน
ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา
ประเพณีสงกรานต์ วันมาฆปรู
มีศรีปราจีน ฯลฯ 

เพื่อสํงเสริมประเพณี
ไทย 

จัดกิจกรรม
ประเพณีลอย
กระทง ประเพณี
แหํเทียน
เข๎าพรรษา
ประเพณี
สงกรานต์ วันมาฆ
ปูรมีศรีปราจีน 
ฯลฯ 

80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนไดส๎ํงเสริม
ประเพณีที่ส าคญัของ
ไทย 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพ 

                3.1  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าปุ๋ยชีวภาพไว๎
ใช๎ในต าบลโคกไม๎ลาย 

เพื่อสํงเสริมและให๎
ความรู๎แกํเกษตรกร 

จัดฝึกอบรม 
การจัดท าปุ๋ย
ชีวภาพ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เกษตรกรไดร๎ับความรู๎
จากการฝึกอบรม 

ส านักปลดั 

2 โครงการตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวและพระเสาวนยี์
ของสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 

ด าเนินการตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท
เพื่อชุมชนเข๎มแข็ง 

ด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนอยูํอยําง
พอเพียงพึงตนเองได ๎

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมความรู๎ใน
ด๎านอาชีพตําง ๆให๎แกํ
ประชาชนต าบลโคกไม๎ลาย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกํประชาชนด๎าน
อาชีพ 

จัดฝึกอบรม
อาชีพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 

ส านักปลดั 

4 โครงการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให๎ประชาชนใน
ต าบลน าแนวทางมาใช๎
กับตนเอง 

เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนสามารถใช๎
วิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพ 

                3.1  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 อุดหนุนกลุํมอาชีพและ
พัฒนาสินค๎า Otop ใน
ต าบล 

เพื่อกลุํมอาชีพมี
งบประมาณในการ
บริหารจดัการและเพิ่ม
รายได๎ให๎แกํประชาชน 

สนับสนุน
งบประมาณตาม
กลุํม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การใช๎จําย
งบประมาณ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ร๎อยละ 100 

การด าเนินงานของ
กลุํมอาชีพมีความ
เข๎มแข็ง 

ส านักปลดั 

6 
 

โครงการจดังานเทศกาล
ผลไม๎กิ่งพันธ์ไม๎และของดี
ต าบลโคกไมล๎าย 

เพื่อจัดงานเทศกาล
ผลไม๎กิ่งพันธ์ไม๎และ
ของดีต าบลโคกไมล๎าย 

จัดงานเทศกาล
ผลไม๎กิ่งพันธ์ไม๎
และของดีต าบล
โคกไม๎ลาย 7 วัน 

  200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของ
เกษตรกรไดม๎ี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

ผลไม๎ กิ่งพันธ์ไม๎ และ
สินค๎าของต าบลโคกไม๎
ลายเป็นท่ีรู๎จัก 
เกษตรกรได๎ขายสินค๎า
ไมํผาํนคนกลาง 

ส านักปลดั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 

                4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการแขํงขันกีฬาสมัพันธ์
ตํอต๎านภัยยาเสพติด 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนไดม๎ีสุขภาพ
ที่ดีและใช๎เวลาวาํงให๎
เกิดประโยชน์ 

จัดกิจกรรมการ
แขํงขันกีฬาต๎าน
ยาเสพตดิ 
นักกีฬาและผู๎
รํวมโครงการ 
200  คน 

120,000 120,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนไดเ๎ลํนกีฬา
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์หํางไกลยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

2 โครงการปรับปรุงพัฒนาลาน
กีฬาในต าบลให๎ได๎มาตรฐาน
พร๎อมอุปกรณ์และแสงสวําง 

เพื่อประชาชนมีที่ออก
ก าลังกายได๎มาตรฐาน 

ปรับปรุงลาน
กีฬาในต าบลโคก
ไม๎ลาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู๎เข๎าใช๎
สนามกีฬา 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกายที่ได๎
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาให๎กับหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ์
กีฬาในการออกก าลัง
กาย 

จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาให๎ชุมชน 7 
หมูํบ๎าน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการออก
ก าลังกาย 

ส านักปลดั 

4 โครงการปรับปรุงพัฒนาลาน
กีฬาข๎างวัดท๎าวอูํทอง 
 

เพื่อประชาชนมีที่ออก
ก าลังกายได๎มาตรฐาน 

ปรับปรุงลาน
กีฬา 

889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 จ านวนผู๎เข๎าใช๎
สนามกีฬา 

ประชาชนมีลานกีฬา
ออกก าลังกาย 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างแนวกันตลิ่ง
คลองยางทรุดตัว  หมูํ 1 
,2,4,และหมูํ 7 

เพื่อป้องกันตลิ่งชาย
คลองยางทรุดตัว 

ยาว 8,485 ม.   60,000,000 60,000,000 60,000,000 การพังทลาย
ของตลิ่งชาย
คลองยางลดลง 

ตลิ่งคลองยางพังลดลง
ใช๎สัญจรได๎สะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 

 
กองชําง 

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แบบพาราแอสฟัสท์ตกิคอนกรตี 
ถนนสายชวดพัฒนา  

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 
3,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

 9,044,000 9,044,000 9,044,000 9,044,000 ร๎อยละของ
จ านวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชําง 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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บัญชีครภุัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

จัดซื้อรถกระเช๎า 
1 คัน 

  2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านักปลดั 
 

2 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ๎า
แบบข๎อแข็ง 
จ านวน  2  
เครื่อง 

  19,000 19,000  ส านักปลดั 

3 
 

บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ๎า
แบบล๎อจักรยาน 
จ านวน 1 คัน 

  12,000 12,000  ส านักปลดั 

4 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ๎า
แบบน่ังขับ 
จ านวน  1  คัน 

  182,000 182,000  ส านักปลดั 

5 
 

บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา เครื่องออกก าลัง
กายแบบกลางแจ๎ง 
จ านวน  5  เครื่อง 

  100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

6 บริการงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เครื่องเลํนสนาม
เด็กเลํนแบบ
กลางแจ๎ง 
จ านวน 2  ชุด 

  200,000 200,000 200,000 ส านักปลดั 

7 การศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 20000 บี
ทียู   จ านวน  1  
เครื่อง 

 30,600 30,600   ส านักปลดั 

แบบ ผ.03 
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ส่วนท่ี 4 
 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และ ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

    ประกอบด้วย  
     1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
     1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
     1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมนิผล 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิ เคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป กคร องส่ วน ท้ อ ง ถิ่ น  และ เ ช่ื อ ม โ ย งห ลั กป ระช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จั งหวัด และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

 
3.8 แผนงาน 
 
 
 

 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี  ประกอบด้วย  
       4.2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
       4.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
       4.2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
       4.2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
       4.2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
         (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
         (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
         (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
         (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
      (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
         (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน  
         (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
         (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน  
         (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
         (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
         (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
         (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
      คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของอบต.โคกไม้ลาย                                             หน้า  85 

 
 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
         แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ของอบต.โคกไม้ลาย                                             หน้า  86 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ดา้นสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2 .  ก า ร
ประเมินผล
ก า ร น า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก า ร
ประเมินผล
ก า ร น า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัด
ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแน

นเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5 . 2  ก า ห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 
 
 

(5) 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 4.3 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ 
การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้ รั บ  สอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
 4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่างๆ จาก 
    - โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton  
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    - เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย 
(Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
    - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ (Impact) 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
         ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
องค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
         1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
         2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
         3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
         4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 


