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แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

( พ.ศ. ๒๕61   -  พ.ศ.๒๕65) 

(เพิ่มเติม /เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2563)  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวัดปราจีนบุรี 

www.khokmailai.go.th 
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ค าน า 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22  และ 22/2 และเพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายจึงได้ด าเนินการตามขั้นตอนระเบียบ กหหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 

 

 
 
 

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 

 
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      สารบัญ 
 
            หน้า 
ส่วนที่  2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)      1 
(เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563)                                                                                                              
(ผ 01) 
 
ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)         2 - 22 
(เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563)        
(ผ 02)  
  
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)     23 
(เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563)           
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ผ 02/1)  
  
รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)              24 
(เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563)        
(ผ 03)   
 
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)       25 
         

 
 

 



 
 
   
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
1.1 แผนงานการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1.2 แผนงานสาธารณะ
สุข 

1.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

     

1 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

6 

 

3 

 

42 

 

830,000 

 

250,000 

 

48,058,100 

 

6 

 

3 

 

42 

 

830,000 

 

250,000 

 

48,058,100 

 

13 

 

6 

 

84 

 

1,860,000 

 

500,000 

 

82,878,200 

รวม     1 200,000 51 48,841,100 51 48,841,100 103 97,882,200 

2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 
2.1 แผนงานการศึกษา 

     

1 

 

20,000 

 
 

3 

 
 

420,000 

 

3 

 

420,000 

 

7 

 

860,000 

รวม     1 20,000 3 420,000 3 420,000 7 860,000 

รวมโครงการและ
งบประมาณ 

    2 220,000 54 49,261,100 54 49,261,100 110 98,742,200 

(แบบ ผ.01) 

หน้า 1 



 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม  /เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือด้านการ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อประชาชนที่อยู่ใน
ภาวะยากล าบากมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ที่อยู่ในภาวะ
ยากล าบาก 
จ านวน 20 คน
ต่อป ี

   100,000 100,000 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ผู้ท่ีอยู่ในภาวะ
ยากล าบากคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผู้ที่อยู่ในภาวะ
ยากล าบากมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 
 

เพื่อประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี ไม่มี
โรคตดิต่อ 

ประชาชนต าบล
โคกไมล้ายทั้ง 7  
หมู ่

   100,000 100,000 ต าบลโคกไมล้ายมี
จ านวนที่ลดลงของ
โรคตดิต่อ 

ต าบลโคกไมล้าย
ลดการเกิด
โรคตดิต่อลง 

ส านักปลดั 

3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน 

เพื่อประชาชนต าบล
โคกไมล้ายไดร้ับการ
ช่วยเหลือทันเวลา 

ผู้ประสบภยัหรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน 

   200,000 200,000 จ านวนครั้งท่ี
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้ทัน 

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้
ทันเวลา 

ส านักปลดั 

4 โครงการประกวดหมู่บ้าน
จัดการขยะ 

เพื่อจูงใจให้ครัวเรือน
บริหารจดัการขยะ
มากขึ้น 

เป็นรางวัลในการ
ประกวดหมู่บ้าน
บริหารจดัการ
ขยะดีเด่น 

   30,000 30,000 ร้อยละทีล่ดลงของ
ปริมาณขยะ 

ครัวเรือนมีการ
คัดแยกขยะได้
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 2 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

5 โครงการจดัตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ในต าบล 

เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ต าบลมีกจิกรรม 
สันทนาการ 

ผู้สูงอายุ จ านวน  
50  คน 

   200,000 200,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของผู้สูงอายุมี
สุขภาพด ี

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตดี มี
สังคมใหม่ๆ 

ส านักปลดั 

6 โครงการอบรมจิตอาสา      
ภัยพิบัติป้องกันภัยพิบัติ    
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไมล้าย 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ทักษะ ด้านการจัดสา
ธารณภัยเบื้องต้น
ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

จัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
จ านวน 50  คน 

  200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมทีไ่ด้รับ
การฝึกอบรม
ส่งเสริมความรู้
ด้านการจดัสา
ธารณภัยเบื้องต้น
เพิ่มขึ้น 

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
สามารถน า
ความรู้และ
ทักษะไปปฏิบตัิ
หน้าท่ีได ้

ส านกัปลดั 

 
 
 
 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 3 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   ฉบับที ่1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.2 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสา  
สมัครสาธารณสุขมลูฐาน
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ   
อสม.ประจ าหมูบ่้าน
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจงานสาธารณสุข
มูลฐานมากข้ึน 

อสม.จ านวน  
75  คน 

   150,000 150,000 จ านวน อสม. มี
ความรู้
ความสามารถใน
งานด้าน
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

อสม. สามารถ
ดูแลตนเอง 
ครอบครับและ
คนในชุมชนได้ดี
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อจุลินทรีย ์
( EM) 

เพื่อบ าบัดน้ า ก าจัด
กลิ่น 

จุลินทรีย์ EM 
ชนิดน้ า ชนิด
บอล 

   50,000 50,000 จ านวนแหล่งน้ าใน
ต าบลมคีุณภาพดี
ขึ้น 

แหล่งน้ ามี
คุณภาพน้ าดีขึ้น 

ส านักปลดั 

3 ชุดกังหันเติมอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อบ าบัดน้ าเสีย ชุดกังหันเติม
อากาศ จ านวน 
2 ชุด 

   50,000 50,000 จ านวนแหล่งน้ าใน
ต าบลมคีุณภาพดี
ขึ้น 

แหล่งน้ ามี
คุณภาพน้ าดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 4 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างทางเท้าริม
ถนนดอนยาง – ปากพลี     
หมู่ 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

กว้าง 0.00-
1.50 ม. ยาว 
672 เมตร 

   434,000 434,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีใช้ทาง
ทางเท้ามีความ
สะดวกปลอดภยั 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงรางระบาย 
น้ า     หมู่ 2         

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ยาว 336 เมตร    445,000 445,000 ร้อยละของจ านวน
โครงการแกไ้ข
ปัญหาเรื่องน้ า 

น้ าไม่ท่วมขังใน
พื้นที่เสี่ยงใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 5 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

3 โครงการเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุวนิทร    
หมู่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้สญัจร 

กว้าง 0.00-5.00 
เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.00-
0.05 เมตรหรือ
พื้นที่ลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอน กรีต
ไม่น้อนกว่า 2500
ตร.ม.ตามสภาพพื้นที ่

   1,250,000 1,250,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง ซอยตาณัฐ     หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

จ านวน  13  
โคม   

   156,000 156,000 ร้อยละของประชาชน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านเหนือสามัคคี หมู่ 3 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

กว้าง 0.00 – 4.00 
เมตร ยาว 89  เมตร 
หนา0.00-0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 339 ตร.
ม.ตามสภาพพื้นที่ 
 

   150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 6 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทางแบบโซล่าเซล ถนน
ดอนยาง - ปากพลี  
 
 

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
สะดวกปลอดภยั 

จ านวน 108  โคม     1,296,000 1,296,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

7 โครงการวางทอ่ส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร     หมู่ 3 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรขาดแคลน
น้ าเพื่อการเกษตรใน
ฤดูแล้ง 
 

วางท่อ PVC Ø 
4-6 นิ้ว ยาว 
1,824 เมตร 

   1,590,000 1,590,000 ร้อยละของจ านวน
เกษตรกรทีม่ีความ
เดือนร้อนลดลง 

เกษตรกรมีน้ า
เพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

หน้า 7 

(แบบ ผ.02) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม  /เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

8 โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร     หมู่ 4 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรขาดแคลน
น้ าเพื่อการเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

วางท่อ PVC Ø 
4-6 นิ้ว ยาว 
3,200 เมตร 

   2,790,000 2,790,000 ร้อยละของจ านวน
เกษตรกรทีม่ีความ
เดือนร้อนลดลง 

เกษตรกรมีน้ า
เพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง ถนนรื่นกลิ่น หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
 

จ านวน 21  โคม    252,000 252,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

10 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. 
สายสุวินทร   หมู่ 4 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

กว้าง0.00-0.50 
เมตร (ข้างละ
0.50 เมตร) ยาว 
360 เมตร หนา 
0.00-0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 360 ตร.
ม.ตามสภาพพ้ืนที ่

   180,000 180,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 8 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้งการ์ดเลน ถนน
สายพัฒนาชุมชน ,ถนนสุขิโต, 
ถนนย่าเจียว, ถนนสงวนวงษ์  
หมู่ 4 

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจร 

ติดตั้งการด์เลน 
ยาว 120 เมตร 

   161,200 161,200 ร้อยละของการ
เกิดอุบัติเหตุ
รุนแรงลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายชวดพัฒนา  

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

กว้าง 0.00-4.00 
เมตร   ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.00-
0.15 เมตรหรือ
พื้นที่คลส.ไม่น้อย
กว่า 140,000 
ตร.ม.ตามสภาพ
พื้นที่ 

   7,000,000 7,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างโดมคลุมลาน
กีฬา หมู่ 5 (เปลีย่นแปลง 
ขนาด) 

เพื่อใช้เป็นลาน
เอนกประสงค์ 

กว้าง 20 เมตร 
ยาว 36  เมตร 

   2,567,000 2,567,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของสถานท่ีใช้
ประโยชนส์่วนรวม 

มีสถานท่ีใช้
ประโยชน์
ส่วนรวมมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 9 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม  /เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

14 โครงการเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายไทรย้อย   

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

กว้าง 0.00-
4.00 เมตร ยาว 
1,250 เมตร 
หนา 0.00-0.05 
เมตร หรือพื้นท่ี
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตไม่น้อยกว่า 
5,000 ตร.ม. 
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

   2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

15 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนวงษ์เพ็ชร  
หมู่ 5 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

กว้าง 0.00-
5.00 เมตร ยาว 
650 เมตร หนา 
0.00-0.05 เมตร
หรือมีพื้นท่ีลาดยาง
แอสฟัลท์ติกไมน่้อย
กว่า 3,250 ตร.ม. 
ตามสภาพพ้ืนที ่

   1,625,000 1,625,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 10 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   ฉบับที ่1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายสุขใจ หมู่ 5 
(เปลี่ยนแปลงความยาว) 

เพือ่ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดิน
สัญจร 

กว้าง 0.00-4.00 
เมตร ยาว 449 
เมตร หนา 0.00-
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 1,796 ตร.ม. 
ตามสภาพพื้นที ่

   898,000 898,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

17 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต สายจลุวงษ์  
หมู่ 5 

เพือ่ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดิน
สัญจร 

กว้าง 0.00-4.00 
เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.00-
0.05 เมตรหรือมี
พื้นท่ีลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 680 
ตร.ม. ตามสภาพ
พื้นท่ี 

   340,000 340,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 11 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

18 โครงการเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
เจริญรุ่ง หมู่ 5 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

กว้าง 0.00-4.00 
เมตร ยาว 362 
เมตร หนา 0.00-
0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางแอส
ฟัลทต์ิกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,448 
ตร.ม.ตามสภาพ
พื้นที่ 

   724,000 724,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหมอแปลงถึงสระหนอง
บึง  หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทกุครัวเรือน 

ระยะทางยาว 
1,260 เมตร
พร้อมหม้อแปลง 

   528,000 528,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของจ านวน
ครัวเรือนมไีฟฟ้า 

ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

20 โครงการลอกวัชพืชล ารางชวด
พัฒนา  

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกขึ้น 

ลอกวัชพืช 700 
ตัน 

   36,400 36,400 ร้อยละของจ านวน
แหล่งน้ าสะอาด 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 12 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงถมที่
สาธารณประโยชน์ หนองไทร
ย้อยเหนือ  หมู่ 5 

มีพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ใช้สอย
เพิ่มขึ้น 

กว้าง 0.00-
80.00 เมตร 
ยาว 0.00-
165.00 เมตร
สูง 2.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ถม
ดินไม่น้อยกว่า 
9,600 ตร.ม.
ตามสภาพพื้นที่ 

   2,000,000 2,000,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของสถานท่ีใช้
ประโยชนส์่วนรวม 

มีสถานท่ีใช้
ประโยชน์
ส่วนรวมมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่ง
ทรุดตัว ชวดพัฒนา หมู่ 5 

เพื่อป้องกันตลิ่งทรุด
ตัว 

ยาว 3,500 
เมตร 

   6,000,000 6,000,000 ร้อยละของการ
พังทลายของตล่ิง
ลดลง 

ชายตลิ่งไม่ทรุด
ตัว 

กองช่าง 

 
 
 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 13 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

23 โครงการเสรมิดินลูกรังถนน
สายชวดพัฒนา  หมู่ 5 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

กว้าง 0.00-
5.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลงดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
7,500 ตร.ม. 
ตามสภาพพื้นที่ 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

24 โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  หมู่ 6 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรขาดแคลน
น้ าเพื่อการเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

วางท่อ PVC Ø 
4-6 นิ้ว ยาว 
740 เมตร 

   645,000 645,000 ร้อยละของจ านวน
เกษตรกรทีม่ีความ
เดือนร้อยลดลง 

เกษตรกรมีน้ า
เพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 14 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายชวดพัฒนา หมู่ 6 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

กว้าง 0.00-
4.00 เมตร ยาว 
317 เมตร หนา 
0.00-0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า 
1,268 ตร.ม.ตาม
สภาพพื้นท่ี 

   634,000 634,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างทางแอสฟัสท์
ตกิคอนกรีต สายชลประทาน 
หมู่ 7 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้สญัจร 

กว้าง 0.00-
6.00 เมตร ยาว 
312 เมตร หนา 
0.00-0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ีลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตไม่น้อยกว่า 
1,872 ตร.ม. 

   936,000 936,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 15 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   ฉบับที ่1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

27 โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายชลประทาน ถึง
สายเอี่ยมเจริญ หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ประปาภมูิภาคใช้ทุก
ครัวเรือน 

ยาว 1000 เมตร    500,000 500,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของจ านวน
ครัวเรือนมีน้ า
สะอาดใช้ 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

กองช่าง 

28 โครงการท ารางระบายน้ า
คอนกรีต ข้างถนนจารุวังโส 
หมู่ 7 

เพื่อให้การระบายน้ าดี
ยิ่งข้ึน 

กว้าง 0.00-0.50 
เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.00-
0.15 เมตร หรือ
ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 135 
ตร.ม. ตามสภาพ
พื้นท่ี 
 

   67,500 67,500 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของจ านวน
โครงการแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม 

น้ าไม่ท่วมขังใน
พื้นชุมชน 

กองช่าง 

 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 16 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

29 โครงการลอกวัชพืชรางส่งน้ า
ชลประทาน 

เพื่อให้การไหลของ
น้ าดีขึ้น 

ยาว 1,500 เมตร    100,000 100,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น 
ของจ านวน
โครงการที่แก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

30 โครงการเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายจารุวังโส 
หมู่ 7 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้สญัจร 

กว้าง 0.00-
4.00 เมตร ยาว 
1,800 เมตร 
หนา 0.00-0.05 
เมตรหรือมีพื้นท่ี
ลาดยางแอสฟัสท์
ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 7,200 
ตร.ม. ตามสภาพ
พื้นท่ี 

   3,600,000 3,600,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 17 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   ฉบับที ่1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

31 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
จราจร  หมู่ 7 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กระจกโค้งจราจร 
จ านวน  2 จุด 

   10,000 10,000 จ านวนครั้งการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

32 โครงการวางท่อระบายน้ าข้าง
ถนนสุวรรณศร(ฝั่งบ้านศิลา)  
หมู่ 7 

เพื่อให้การระบายน้ าดี
ยิ่งข้ึน 

ท่อ คสล.Ø 
1.00 เมตร ยาว 
737 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

   1,790,000 1,790,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของจ านวน
โครงการแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม 

น้ าไม่ท่วมขังใน
พื้นชุมชน 

กองช่าง 

33 จัดท าป้ายบอกทาง หมู่ที่ 7 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้สญัจร 

ท าป้ายบอกทาง 
4 ป้าย 

   20,000 20,000 ร้อยละขอผู้ใช้
เส้นทางสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสะดวก
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 
 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 18 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

34 โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
แหล่งน้ าใช้ในฤดูแล้ง 

วางทอ่ PVC Ø 
4-6 นิ้ว ยาว 
216 เมตร 

   188,000 188,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น 
ของจ านวน
โครงการที่แก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

35 โครงการวางท่อระบายน้ า   
สายสมานจิตร หมู่ 7 
(เปลี่ยนแปลงระยะความยาว) 

เพื่อให้การระบายน้ าดี
ยิ่งข้ึน 

วางท่อ คสล. Ø 
0.60 เมตร 
ยาว 2,500  
เมตร พร้อมบ่อพัก 

   5,162,000 5,162,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของจ านวน
โครงการแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม 

น้ าไม่ท่วมขังใน
พื้นชุมชน 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างพื้น คสล. 
บริเวณที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลาย 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใช้สอย
อ านวยความสะดวกผู้
มาติดต่อ 

พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 1,800  
ตร.ม. ตามสภาพ
พื้นที ่

   900,000 900,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อมีความพึง
พอใจ 

มีพื้นท่ีใช้สอย
อ านวยความ
สะดวกต่อผู้มา
ติดต่อ 

กองช่าง 

 
 

(แบบ ผ.02) 

หน้า 19 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   ฉบับที ่1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

37 ติดตั้งป้ายช่ือถนน 
 ม. 1 – ม. 7 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน 20 ป้าย    200,000 200,000 ร้อยละของผู้ใช้
เส้นทางสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

38 ติดตั้งปา้ยบอกทาง  
ม. 1 – ม. 7 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ป้ายบอกทาง 
จ านวน  20  ป้าย 

   200,000 200,000 ร้อยละของผู้ใช้
เส้นทางสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

39 ติดตั้งป้ายระหว่างแนวเขต
ต าบลกับต าบลใกล้เคียง 
 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ติดตั้งป้ายแนว
เขต จ านวน  8  
ป้าย 

   100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   ฉบับที ่1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

40 ป้ายเตือนเขตโรงเรียน 
 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ป้ายเตือนเขต
โรงเรียน จ านวน  
2  ป้าย 

   42,000 42,000 ร้อยละทีล่ดลงของ
จ านวนครั้งการ
เกิดอุบัติเหต ุ

เด็กนักเรยีนและ
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

41 ป้ายเตือนเขตทางข้าม หน้า
โรงเรียน 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ป้ายเตือนเขต
ทางข้ามถนน 
จ านวน  2  ป้าย 

   42,000 42,000 ร้อยละทีล่ดลงของ
จ านวนครั้งการ
เกิดอุบัติเหต ุ

เด็กนักเรยีนและ
ผู้ใช้เส้นทางมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

42 ติดตั้งสญัญาณไฟเตือนทาง
แยก 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

สัญญาไฟเตือน 
จ านวน  2 จุด  

   32,000 32,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของจ านวนผู้ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 2.1 แผนงานการศึกษา 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา 

เพื่อมอบเป็นทุนการ
ศึกแก่นักศึกษาใน
ต าบลโคกไมล้าย 

นักศึกษาใน
ต าบลฯจ านวน 
10 คนต่อปี 

   200,000 200,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของนักศึกษามีทุน
ส าหรับการเรียน 

ช่วยแบ่งเบา
ภาระคา่เทอม
นักศึกษาท่ีได้รับ
การคัดเลือก 

ส านักปลดั 

2 โครงการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่นักเรียนในต าบล
โคกไมล้าย 

นักเรียนในต าบล
ฯจ านวน  48 
คน/ป ี

   200,000 200,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของนักเรียนมีเงิน
ส าหรับการเรียน 

ช่วยแบ่งเบา
ภาระคา่อุปกรณ์
ที่เกี่ยวกับการ
เรียน 

ส านักปลดั 

3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 

เพื่อเสรมิสร้างด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และ
สติปัญญาแก่เด็ก 
ศพด. 

เด็ก ศพด.
แผ่นดินทอง 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กที่ร่วมกิจกรรมมี
พัฒนาการที่ดีร่างกาย 
อารมณ์ และ
สติปัญญา 

เด็กมสีุขภาพ
แข็งแรง รู้กติกา 
รู้จักวิธีแก้ไข
ปัญหา 

ส านักปลดั 

 
 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1/2563 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 วางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร
จากอ่างเก็บน้ าคลองยางถึง  
หมู่ 7 ต าบลโคกไมล้าย 

เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ า
แหล่งน้ าใช้ในฤดูแล้ง 

วางท่อ pe Ø 
12 นิ้ว  
ยาว  4,600  เมตร 

   6,707,800 6,707,800 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น 
ของจ านวน
โครงการที่แก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 
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(แบบ ผ.02/1) 



 
บัญชีครุภัณฑ์  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1/2563 
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 ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ า
มอเตอรไ์ฟฟ้า 
ขนาด 8 น้ิว *6
นิ้ว(ท่อดูด 8 นิ้ว 
ส่งออก 6 น้ิว 
จ านวน  2 เครื่อง 
 

   400,000 400,000 ส านักปลดั 
 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ า
ดีเซล ขนาด 8 
นิว้ *6นิ้ว(ท่อดูด 
8 น้ิว ส่งออก 6 
นิ้ว 
จ านวน  1 เครื่อง 
 

   631,000 631,,000 ส านักปลดั 
 

รวม    1,031,000 1,031,000  
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(แบบ ผ.03) 



บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ที ่ โครงการ หน้า/ข้อ 
ส่วนราชการที ่

รับผิดชอบ 
การแก้ไข 

เหตุผลที่ขอแก้ไข 
รายการเดิม รายการที่แกไ้ข 

1 โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานกีฬา 
 หมู่ 5 (เปลี่ยนแปลง ขนาด) 

53/36 กองช่าง โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานกีฬา 
 หมู่ 5 
กว้าง 20 เมตร 
ยาว 20 เมตร 
งบประมาณ 4,000,000 บาท 

โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานกีฬา 
 หมู่ 5  
 กว้าง 20 ม.  ยาว   36  ม. 
 งบประมาณ  2,567,000 บาท 
 

โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการส ารวจใหม่เพื่อความ
ถูกตอ้งของโครงการ และ เพือ่ให้สอดคลอ้งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครอง สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ) 
  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสขุใจ หมู่ 5 
(เปลี่ยนแปลงความยาว) 

52/32 กองช่าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสขุใจ  
หมู่ 5 
กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 519 เมตร 
หนา 0.00-0.15 เมตร 
งบประมาณ 1,245,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสขุใจ  
หมู่ 5 
กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 449 เมตร หนา 
0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 
1,796 ตร.ม. ตามสภาพพื้นที่  
งบประมาณ 898,000 บาท 

3 โครงการวางท่อระบายน้ า   สายสมานจิตร  
หมู่ 7 
(เปลี่ยนแปลงระยะความยาว) 

58/56 กองช่าง โครงการวางท่อระบายน้ า   สายสมานจิตร  
หมู่ 7 
วางท่อ  คสล.0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 
1,197 เมตร 

โครงการวางท่อระบายน้ า    
สายสมานจิตร หมู่ 7 
วางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร 
ยาว 2,500  เมตรพร้อมบ่อพัก  
งบประมาณ 5,162,000 บาท 
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