
บญัชีโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลีย่นแปลง  ฉบบัที่ ๑
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  อ าเภอเมืองปราจีนบรุี  จังหวัดปราจีนบรุี



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าพื้นที่ การส่ง-การรับหนังสือ 8,000 8,000 8,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ ส านักปลัด

ระบบงานอเิล็กทรอนสิก์ รวดเร็ว ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ
เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

2 ค่าวสัดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส า ตลอดทั้งปี 80,000     80,000     80,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ ส านักปลัด
นักงาน ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น
3 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้ ตลอดทั้งปี 50,000     50,000     50,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ ส านักปลัด

และวทิยุ ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ
เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

4 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ ตลอดทั้งปี 30,000     30,000     30,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด
งานบา้นงานครัว ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

5 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุกอ่สร้าง ตลอดทั้งปี 30,000 30,000 30,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ ส านักปลัด

ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ
เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

 - หน้า 3 -

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

งบประมาณ และที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 60,000 60,000 60,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด

ยานพาหนะและขนส่ง ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

7 ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 50,000    50,000    50,000   อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด
น้ ามันเชื้อเพลิง ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

8 ค่าวสัดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ ตลอดทั้งปี 10,000     10,000     10,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด
การเกษตร ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

9 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ ตลอดทั้งปี 10,000     10,000     10,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด
โฆษณาและเผยแพร่ ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

งบประมาณ และที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ ตลอดทั้งปี 10,000 10,000 10,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด

เคร่ืองแต่งกาย ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

11 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 45,000    45,000    45,000   อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด
คอมพวิเตอร์ ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

12 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตลอดทั้งปี 80,000     80,000     80,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด
ต่าง ๆ ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

จ านวน   12  โครงการ 463,000  463,000  463,000 

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 
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งบประมาณ และที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตลอดทั้งปี 10,000     10,000     10,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองคลัง

ต่าง ๆ ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

2 ค่าจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ จดัท าแผนทีภ่าษีและ 200,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองคลัง
ทรัพย์สิน ในการจดัเกบ็ภาษี ทะเบียนทรัพยสิ์น ในการปฎบิติังาน ในการจัดเกบ็ภาษี

เปล่ียนแปลงแผน เพิ่มขึน้ร้อยละ100 ได้มากขึ้น

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวสัดุและ เพื่อบ ารุงรักษาและซ่อม ตลอดทั้งปี 20,000     20,000     20,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองคลัง
ครุภณัฑ์ แซมทรัพย์สิน ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

4 ค่าวสัดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส า ตลอดทั้งปี 80,000     80,000     80,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ กองคลัง
นักงาน ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑
              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 
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งบประมาณ และที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุ การส่ง-การรับหนังสือ 5,000 5,000 5,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองคลัง

ยานพาหนะและขนส่ง รวดเร็ว ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

6 ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 5,000      5,000      5,000     อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองคลัง
น้ ามันเชื้อเพลิง ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

7 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 45,000    45,000    45,000   อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองคลัง
คอมพวิเตอร์ ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

จ านวน  7  โครงการ 365,000     165,000     165,000

ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
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 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑
              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

งบประมาณ และที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าวสัดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส า ตลอดทั้งปี 10,000     10,000     10,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ ส านักปลัด
นักงาน ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น
2 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้ ตลอดทั้งปี 10,000     10,000     10,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ ส านักปลัด

และวทิยุ ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ
เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

3 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 80,000 80,000 80,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด
ยานพาหนะและขนส่ง ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

4 ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 30,000    30,000    30,000   อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองคลัง
น้ ามันเชื้อเพลิง ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

 - หน้า 8 -

งบประมาณ และที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ ตลอดทั้งปี 100,000 100,000 100,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด

เคร่ืองแต่งกาย ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

6 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 30,000    30,000    30,000   อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด
คอมพวิเตอร์ ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

7 ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 10,000    10,000    10,000   อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด
เคร่ืองดับเพลิง ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

จ านวน   7  โครงการ 270,000  270,000  270,000 

 - หน้า 9 -

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

งบประมาณ และที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 1

1 โครงการเสริมลูกรังไหล่ทางถนนเต็ม เพือ่ประชาชนมีความ ถนนสายเต็มพฒันา 72,000    มีความสะดวก ประชาชนได้รับ กองช่าง
พฒันา, ถนนเลียบริมคลองยาง สะดวกในการคมนาคม กว้าง 0.00-0.50 ม.ยาว อบต. ปลอดภยัในการ ความสะดวก
หมู่ 1 1,500 ม.หนา 0.15 ม. สัญจรมากขึ้น ในการสัญจร

ถนนเลียบริมคลองยาง

เปล่ียนแปลงงบไปป ี2562 กว้าง0.00-0.50 ม.ยาว 

2,000 ม.หนา 0.15 ม.
2 โครงการเสริมผิวแอสฟลัติกส์คอนกรีต เพื่อประชาชนมีความ กว้าง 4.90 ม. ยาว 1187 2,693,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายเต็มพฒันาถึงสะพานต้นโพธิ ์ สะดวกในการคมนาคม ม. หนา  0.00-0.05 ม. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก
หมู่ 1 คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เปล่ียนแปลงงบไปป ี2561 รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง
หมู่ที่ 2

3 โครงการวางทอ่ระบายน้ า ซอยเพช็ร เพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม วางทอ่ คสล. ขนาด 0.60 1,673,000   ร้อยละของจ านวน น้ าไมท่ว่มขังใน กองช่าง
ทมิ, ซอยสุขเกษม หมู่ 2 (2) พร้อมบอ่พกั ยาว 500 ม. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

เปล่ียนแปลง งบประมาณ 2562 ปญัหาน้ าทว่ม ชุมชน

 - หน้า 9 -
 - หน้า 10 -

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

งบประมาณ และที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่

1.4 แผนงานเคหะและชมุชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงลงหนิคลุกไหล่ทางข้าง เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 1.50 ม. ยาว 250 ม. 37,000    ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนดอนยาง-ปางพลี  หมู่ 2 (1) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.00-0.10 ม. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิม่เติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

หมู่ที ่3
5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยสามคัคี เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 52 ม. 251,000    ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ช่วงบา้นส ารวย)  หมู่ 3 (1) สะดวกในการคมนาคม อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง
6 โครงการลงหนิคลุกไหล่ทาง ข้างถนน เพื่อประชาชนมีความ กว้างข้างละ 50 ม.  300,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ดอนยาง-ปากพลี   หมู่ 3 (3) สะดวกในการคมนาคม ยาว 200 ม. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

งบประมาณ และที่ผ่านมา

 - หน้า ๑1 -

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที่ 4

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กว้าง 4-6 ม.ยาว 1,567 ม. 4,011,000    ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง
พฒันาชุมชน หมู่ 4 (3) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. ประชากรที่มกีาร ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
เปล่ียนแปลงไปป ี2561 รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายร่ืนกล่ิน เพื่อประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 675 ม. 3,267,000   3,267,000   3,267,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง
 - ถนนสุวรรณศร หมู่ 4 (2) สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 109 ม. 160,448 160,448 160,448 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สุขเกษม 4 หมู่ 4 สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

งบประมาณ และที่ผ่านมา

 - หน้า ๑2 -

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการสร้างประตูน้ า - บล็อคคอนเวิร์ส เพื่อใหก้ารระบายน้ า ขนาด 1.80X 1.80X 6 ม. 590,000    590,000    590,000   ร้อยละของจ านวน น้ าไมท่ว่มขังใน กองช่าง

คลองย่าเขา ม. 4 ได้สะดวกลดปัญหาน้ าท่วม อบต. อบต. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

ปญัหาน้ าทว่ม ชุมชน

เพิ่มเติม
หมู่ที่ 5

11 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยร่วม เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม.ยาว 265 ม. 795,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ใจพฒันา หมู่  5   (1) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15  ม. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

เสริมดินลูกรัง กวา้ง 5 ม. คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
ยาว 100 เมตร หนา รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

เปล่ียนแปลงไปป ี2561 0.08 ม.

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

รักหน้าที ่ หมู่ 5 (2) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15  ม. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก
คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เปล่ียนแปลงงบไปป ี2562 รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

 - หน้า ๑3 -
 - หน้า ๑2 -

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

งบประมาณ และที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการเปิดทางสาธารณะสายชวด เพือ่ให้มีถนนส าหรับ กวา้ง 5 ม. ยาว 100 ม. 300,000    300,000    300,000   มีประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
พฒันาไปถนนไทรยอ้ย  หมู่  5 ใช้เป็นเส้นทางสัญจร อบต. อบต. อบต. ใช้บริการสัญจร ความสะดวก

ภายในหมู่บ้านเพิม่ขึ้น ร้อยละ 50 รวดเร็วในการ
เพิ่มเติม ของชุมชน เดินทาง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 900 ม. 623,000    623,000    623,000   ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เจริญรุ่งถึงถนนชวดพฒันา หมู่ 5 สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง
15 โครงการปรับปรุงสระหนองบึงให้เป็นแหล่ง พฒันาปรับปรุงสถานที่ ปรับปรุงภมูทิศันป์ลูกต้นไม้ 100,000    100,000    100,000   ต าบลโคกไม้ลาย ประชาชนมี กองช่าง

  ทอ่งเที่ยว  หมู่ 5 ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว อบต. อบต. อบต. มีสถานที่พกัผ่อน สุขภาพจิตดีขึ้น
เพิ่มเติม เพิ่มขึ้น

16 โครงการเสริมดินลูกรังไหล่ทางถนน เพื่อประชาชนมีความ กว้าง 50 ม. ยาว 100 ม. 100,000    100,000    100,000   ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่  5 สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก
คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิม่เติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

 - หน้า ๑3 -

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

งบประมาณ และที่ผ่านมา

 - หน้า ๑4-

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที่ 6
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 6 ม. ยาว 300 ม. 2,476,000    2,476,000     ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ดอนยาง - ปากพลี (เพชรธานี) หมู่ 6 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. อบต. ประชากรที่มกีาร ความสะดวก
คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เปล่ียนแปลงไปป ี2561 ,2562 รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 50 ม. 242,000 242,000 242,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ปา้ล้อม หมู่ 6 (2) สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มกีาร ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. 484,000 484,000 484,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นภาวรรณพฒันา หมู่ 6 (3) สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มกีาร ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

งบประมาณ และทีผ่า่นมา

1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

 - หน้า ๑5 -
 - หน้า ๑4-

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการลาดยางแอลฟลัติกส์ เพื่อประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 1000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนเลียบคลองชวดพฒันา สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มกีาร ความสะดวก

หมู่ 6 คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง
21 โครงการลาดยางแอสฟลัติกส์ถนน เพื่อประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,576ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ชลประทาน  จากปอ้มต ารวจ ถึง สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มกีาร ความสะดวก

 บา้นลุมเปรม   หมู่ 6 คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง
หมู่ที่ 7

22 โครงการวางทอ่ระบายน้ า ข้างถนน เพื่อใหน้้ าสามารถไหล วางทอ่ คสล.  0.60 ม. 1,249,000    1,249,000     ร้อยละของจ านวน น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง
สายสมานจิตร(ฝ่ังขวาต้ังแต่แยก ผ่านได้สะดวกปอ้งกัน พร้อมบ่อพัก  ยาว 1,197 ม. อบต. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

ชลประทานบา้นยายค า) หมู่ 7 (3) น้ าทว่มขังในชุมชน ปญัหาเร่ืองน้ า ชุมชน
เปล่ียนแปลง งบไปปี 2561และ2562

งบประมาณ และที่ผ่านมา

 - หน้า 16 -
 - หน้า ๑5 -

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
สถานที่ด าเนินการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการเปดิทางสาธารณะ พร้อม เพื่อใหม้ีถนนส าหรับ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,260 ม. 2,492,000     ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมดินลูกรัง สายวถิีประชา หมู่ 7 ใช้เปน็เส้นทางสัญจร หนา 1.00  ม. อบต. ประชากรที่มีการ ความสะดวก
ภายในหมู่บา้นเพิ่มขึ้น คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมปีงบประมาณ 2562 ปลอดภยัยิ่งขึ้น เดินทาง
24 โครงการเสริมดินคันคลอง พร้อมตอก เพื่อปอ้งกันตล่ิงชาย เสริมดินกว้าง5ม.ยาว2,400 15,228,000   ร้อยละของจ านวน ตล่ิงคลองยาง กองช่าง

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

รัง2,400ม. ตอกเสาเข็มคสล คมนาคมสะดวก ได้สะดวกปลอด
เปล่ียนแปลง ปีงบประมาณ 2562 ยาว 2,400 . ปลอดภยัยิ่งขึ้น ภยัยิ่งขึ้น

25 โครงการวางท่อระบายน้ าขา้งถนน เพื่อใหน้้ าสามารถไหล วางทอ่ คสล.  1.00 ม. 10,000,000   10,000,000   10,000,000 ร้อยละของจ านวน น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง

สุวรรณศรฝ่ังแผงหนองชะอม หมู่ 7 ผ่านได้สะดวกปอ้งกัน พร้อมบ่อพัก  ยาว 4000 ม. อบต. อบต. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

น้ าทว่มขังในชุมชน ปญัหาเร่ืองน้ า ชุมชน

เพิ่มเติม

งบประมาณ และที่ผ่านมา

 - หน้า 16 -
 - หน้า ๑7 -

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑
              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
สถานที่ด าเนินการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการลาดยางถนนชลประทาน เพื่อประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. 1,200,000     1,200,000     ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (หลังบา้นผู้ใหญ่สายันต์ ) หมู่ 7  (3) สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. ประชากรที่มกีาร ความสะดวก
คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง
27 โครงการลาดยางแอสฟลัติกส์ถนน เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 694 ม. 882,000 882,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทสปช. (ทางเข้าวดับงึ) สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. ประชากรที่มกีาร ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

28 โครงการเปดิทางสาธารณ สาย เพื่อประชาชนมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เอี่ยมเจริญ (ต่อจากเดิม) สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. อบต. ประชากรที่มกีาร ความสะดวก

คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง

งบประมาณ และที่ผ่านมา

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 - หน้า ๑8 -

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑
              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
สถานที่ด าเนินการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการเปดิทางสาธารณะเสริมดินลูกรัง เพื่อประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 500,000 500,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนจาก ข้างวดัหนองเข้ถึง สะดวกในการคมนาคม อบต. อบต. ประชากรที่มกีาร ความสะดวก

ตลาดประชารัฐ คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

เพิ่มเติม รวดเร็วยิ่งขึ้น เดินทาง
30 โครงการวางทอ่ระบายน้ า หมู่บา้น เพื่อใหน้้ าสามารถไหล วางทอ่ คสล.  1.00 ม. 547,000    ร้อยละของจ านวน น้ าไม่ทว่มขังใน กองช่าง

1 และ 2 หมู่ 7 ผ่านได้สะดวกปอ้งกัน พร้อมบ่อพัก  ยาว 1200 ม. อบต. โครงการที่แก้ไข พื้นที่เส่ียงภายใน

น้ าทว่มขังในชุมชน ปญัหาเร่ืองน้ า ชุมชน
เพิ่มเติม
ภาพรวม

31 โครงการปรับปรุงตลาดประชารัฐ เพื่อมีพื้นที่ส าหรับใช้สอย ถมดิน กวา้ง 61 ม. ยาว 77 ม. 2,000,000   2,000,000   ร้อยละของจ านวน ขยายพื้นที่ใช้สอย กองช่าง
ถมดินขยายพื้นที่ ประกอบกิจการมากขึ้น ลึกเฉล่ีย 2 ม. อบต. อบต. ความพึงพอใจเพิ่ม ขยายโอกาสให้

มากขึ้น ประชาชนผู้สนใจ

เพิ่มเติม

งบประมาณ และที่ผ่านมา

 - หน้า ๑9 -
 - หน้า ๑8 -

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑
              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
สถานที่ด าเนินการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ เพื่อใหบ้ริเวณที่ท าการ ปลูกต้นไม้ ปรับพื้น  500,000  500,000  500,000   ร้อยละของจ านวน ประชาชนผู้มาติดต่อ กองช่าง

รอบที่ท าการ อบต.โคกไม้ลาย ดูสวยงาม เท คอนกรีต อบต. อบต. อบต. ความพึงพอใจเพิ่ม มีความพงึพอใจ
มากขึ้น

เพิ่มเติม

33 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าเพื่อ ขุดเจาะบอ่บาดาล 150,000  150,000  150,000  150,000   จ านวนครัวเรือน มีแหล่งน้ าอปุโภค กองช่าง
ในพืน้ทีต่ าบลโคกไม้ลาย อุปโภค บริโภค อบต. อบต. อบต. มีน้ าใช้อยา่งพอ บริโภคเพยีงพอ

เพยีง
เปล่ียนแปลงปงีบประมาณ 2562

34 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อใหส้ามารถไว้ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละของจ านวน สามารถตรวจสอบ กองช่าง
ตามจดุเส่ียงภายในพืน้ทีต่ าบล ตรวจสอบภาพย้อน ตามจุดเส่ียง อบต. อบต. อบต. ความพึงพอใจเพิ่ม ภาพย้อนหลัง

โคกไม้ลาย หลังเปน็หลักฐาน มากขึ้น หากเกิดเหตุร้าย
เพิ่มเติม ทางกฎหมาย

งบประมาณ และที่ผ่านมา

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

 - หน้า 20 -

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

สถานที่ด าเนินการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริม เพื่อใหม้ีพื้นที่ใช้สอยได้ เทพิ้นคอนกรีตหน้า อบต. 300,000  ร้อยละของความพึงพอ มีพืน้ที่ใช้สอยสะดวก กองช่าง
เหล็กหน้า อบต. โคกไม้ลาย สะดวกยิ่งขึ้น กวา้ง 14 ม. ยาว 32 ม. อบต. ใจของผู้มาติดต่อ ยิ่งขึ้น

เปล่ียนแปลงแผนไปป ี2562

36 โครงการท าธนาคารน้ าใต้ติด ในพืน้ที่ เพื่อใช้เปน็บอ่เก็บกักน้ า ขุดเจาะท าบอ่น้ าใต้ดิน 6,000       6,000       6,000      ร้อยละของจ านวน แก้ปญัหาภยัแล้ง กองช่าง
ต าบลโคกไม้ลาย หมู่ละ 1 แหง่ อบต. อบต. อบต. การแกป้ญัหาภยัแล้ง ในต าบล

เพิ่มเติม
37 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวสัดุและ เพื่อบ ารุงรักษาและซ่อม ตลอดทั้งปี 30,000     30,000     30,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองช่าง

ครุภณัฑ์ แซมทรัพย์สิน อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

เพิ่มเติม

38 ค่าวสัดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส า ตลอดทั้งปี 30,000     30,000     30,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ กองช่าง
นักงาน อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

งบประมาณ และที่ผ่านมา
ที่

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑
              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

 - หน้า 21 -

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
สถานที่ด าเนินการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 5,000 5,000 5,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ

ยานพาหนะและขนส่ง อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั กองช่าง
เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

40 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 40,000    40,000    40,000   อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ

คอมพวิเตอร์ อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั กองช่าง
เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

41 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้ ตลอดทั้งปี 50,000     50,000     50,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ

และวทิยุ อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั กองช่าง
เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

๔๒ ค่าวสัดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ ตลอดทั้งปี 10,000     10,000     10,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองช่าง
การเกษตร อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

 - หน้า ๒2 -

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่
งบประมาณ และที่ผ่านมา

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑
              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณ และที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
สถานที่ด าเนินการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ค่าออกแบบค่ารับรองแบบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าออก ตลอดทั้งปี 100,000  100,000  100,000   อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ กองช่าง
ค่าควบคุมงานก่อสร้าง แบบรับรองแบบ อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ

ค่าควบคุมงานก่อสร้าง เพิ่มขึน้ร้อยละ100

44 ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 80,000    80,000    80,000   อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองช่าง
น้ ามันเชื้อเพลิง อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

45 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ ตลอดทั้งปี 100,000 100,000 100,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองช่าง
เคร่ืองแต่งกาย อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

46 ค่าจัดซ้ือถังขยะ เพื่อจัดซ้ือถังขยะ ตลอดทั้งปี 22,500     22,500     22,500    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ กองช่าง
อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

จ านวน 46 โครงการ 12,393,000  486,934,948 24,289,948  21,536,948   

 - หน้า ๒2 -
 - หน้า ๒3 -

ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑
              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผ.01

      ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่
1.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณ และที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
สถานที่ด าเนินการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กระตุ้นจิตส านกึในการคัด ศึกษาดูงานเร่ืองขยะที่บริหาร 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่ลดลง ปริมาณขยะทั่วไป ส านักปลัด

ภายในชุมชนต าบลโคกไม้ลาย แยกขยะมลูฝอยในครัว จัดการได้ประสบความส าเร็จ อบต อบต อบต อบต ของปริมาณขยะ ลดลงลดค่าใช้จ่าย

เรือน เพื่อลดปริมาณขยะ พร้อมทั้งรณรงค์ชาวบา้น ในการก าจัดขยะ

และรักษาสภาพแวดล้อม ในต าบลโคกไม้ลาย

2 โครงการส ารวจจ านวนสุนัขและแมว เพื่อใหท้ราบจ านวนสุนขั จ านวนสุนัขและแมว 12,000    12,000     12,000     12,000    จ านวนสุนขัและแมว สามารถดูแล ส านักปลัด
และแมวในพื้นที่ต าบล ในพน้ที่ อบต อบต อบต อบต ทีส่ามารถคุมโรค คุมคุมโรคใน

ได้ สุนขัและแมวในพื้น

ที่ได้
เพิ่มเติม

จ านวน   2  โครงการ 112,000  112,000  112,000  112,000   

 - หน้า ๒3 -
 - หน้า ๒4 -

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 



แบบ ผ.01

      2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณ และที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
สถานที่ด าเนินการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการทาสี ปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อพฒันาอาคาร ศพด. ทาสีอาคาร ปรับปรุงอาคาร 50,000    50,000    50,000   ร้อยละของเด็ก เด็กใน ศพด.มี ส านักปลัด
อาคาร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแผ่นดินทอง แผ่นดินทองใหส้วยงาม อบต. อบต. อบต. มพีฒันาการเพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมดีขึ้น

๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าชุดนกัเรียน ตลอดทั้งปี 3,300 100,000 100,000 เด็ก ศพด. มชีุด เด็ก ศพด. ส านักปลัด
เปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อบต. อบต. อบต. ใส่ครบร้อยละ 100 มชีุดใส่ครบทกุคน

เพิ่มเติม

๓ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพือ่เป็นค่ากจิกรรม ตลอดทั้งปี 4,730      4,730      4,730     ร้อยละของเด็กมี เด็ก ศพด.มี ส านักปลัด
เปน็ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน พฒันาเด็ก อบต. อบต. อบต. พฒันาการที่ดีขึ้น พฒันการที่ดี

เพิ่มเติม

๔ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพือ่เป็นค่าหนังสือเรียน ตลอดทั้งปี 2,200      2,200      2,200     ร้อยละของเด็กมี เด็ก ศพด. มี ส านักปลัด
เปน็ค่าหนังสือเรียน อบต. อบต. อบต. หนังสือเรียนครบ หนงัสือเรียนครบ

เพิ่มเติม

๕ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อเปน็ค่าอุปกรณ์ 2,200      2,200      2,200     ร้อยละของเด็กมี เด็ก ศพด. มี ส านักปลัด
เปน็ค่าอุปกรณ์การเรียน การเรียน อบต. อบต. อบต. อุปกรณ์ครบ อุปกรณ์ครบ

เพิ่มเติม

 - หน้า ๒5 -

ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข



แบบ ผ.01

      2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

๖ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวสัดุและ เพื่อบ ารุงรักษาและซ่อม ตลอดทั้งปี 30,000     30,000     30,000 อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ ส านักปลัด

ครุภณัฑ์ แซมทรัพย์สิน อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ
เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

7 ค่าวสัดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส า ตลอดทั้งปี 15,000     15,000     15,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ ส านักปลัด
นักงาน อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น
๘ ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้ ตลอดทั้งปี 3,000       3,000       3,000      อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มีศักยภาพ ส านักปลัด

และวทิยุ อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎิบัติ
เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

๙ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ ตลอดทั้งปี 15,000     15,000     15,000    อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด
งานบา้นงานครัว อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

๑๐ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ ตลอดทั้งปี 30,000    30,000    30,000   อบต.มปีระสิทธิภาพ อบต.มศัีกยภาพ ส านักปลัด
คอมพวิเตอร์ อบต. อบต. อบต. ในการปฎบิติังาน ในการปฎบิติั

เพิ่มเติม เพิ่มขึน้ร้อยละ100 มากขึ้น

จ านวน             10  โครงการ 155,430  155,430  155,430 

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 

 - หน้า ๒6 -



แบบ ผ.01

      3  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชพีก้าวหน้า
3.1 แผนงานการสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณ และที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
สถานที่ด าเนินการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตามหลักปรัชญาเศรษกจิพอเพยีง เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล เกษตรกรและประชาชน 100,000  100,000  100,000   จ านวนเกษตรกร ปราชาชนสามารถ ส านักปลัด

น าแนวทางมาใช้กบัตนเอง ทั่วไป อบต. อบต. อบต. น าความรู้ไปใช้ ใช้ชีวติตามหลัก
ร้อยละ 70 ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงมากขึ้น

จ านวน 1 โครงการ 100,000  100,000  100,000   

 - หน้า ๒7 -

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 



แบบ ผ.01

    4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา
4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณ และที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
สถานที่ด าเนินการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงพฒันาลานกฬีา เพือ่ประชาชนมีทีอ่อก ปรับปรุงลานกฬีา 889,000  889,000  889,000   จ านวนโครงการ ประชาชนมสีถาน ส านักปลัด
ขา้งวัดท้าวอู่ทอง ก าลังกายได้มาตรฐาน อบต. อบต. อบต. ที่ได้ด าเนินการ ที่ออกก าลังกาย

จ านวน             1  โครงการ 889,000  889,000  889,000  - หน้า ๒8 -

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่๑

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  เมอืงน่าอยู่ดว้ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ข.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคมและชมุชนให้เขม็แขง็ 



 - หน้า ๒8 -






















