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องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
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 ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  

ตั้งอยู่ที่ 99/1 หมู่ 4  บ้านหนองเกตุ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ

ศรีมโหสถ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอ่ืนๆ 

ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

   และตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

ตำบลโคกไทยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 26,480 ไร่ หรือ 46 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ตำบลโคกไทยมีลักษณะเป็นที่ราบทางทิศตะวันตก และทิศใต้สลับกับที่ราบสูงทางทิศเหนือ และทิศ

ตะวันออก มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือคลองชวดโพธิ์ซึ่งไหลผ่านหมู่ที่ 3,4,5,6,7  และมีถนนสายสำคัญคือ ถนนสาย 

3011 บ้านโคกไทย-คีรี  และถนนสายแยกสุวินทวงศ์ บ้านโคกพนมดี 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ตำบลโคกไทยอยู่ภายใต้ อิทธิพลของลมมรสุมที่ พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลมนี้เป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีน มาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว 

อิทธิพลของลมนี้จะทำให้ตำบลโคกไทยประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็น และแห้งแล้ง ตั้งแต่ประมาณ

กลางเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณ

กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม ซึ่งทำให้มีฝนและอากาศชุ่มชื้น โดยแบ่งฤดูกาลได้ 3 ฤดูกาล คือ 

• ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม 

• ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม 

• ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพื้นที่ตำบลโคกไทยในหมู่ที่ 1,2,3 เป็นดินดำสามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะสำหรับทำการ

เพาะปลูกพืชจำพวกข้าว และพ้ืนที่ในหมู่ที่ 4,5,6,7 พ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินปนกรวดปนทรายซึ่งอุ้มน้ำ

ได้ไม่ดจีึงเหมาะแก่การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น มันสำปะหลัง 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

 ตำบลโคกไทยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญอยู่สองสายด้วยกัน คือ 

สายที่ 1 คลองโคกมอญ อยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลโคกไทยไหลไปบรรจบกับหมู่ที่ 7 ตำบลโคกปีบ 

สายที่ 2 คลองชวดโพธิ์ ไหลผ่านหมู่ที่ 3,4,5,6,7  

  แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน  

บ่อน้ำตืน้ จำนวน    374    แห่ง 

บ่อน้ำบาดาล จำนวน    37      แห่ง 

ประปา  จำนวน    10       แห่ง 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ตำบลโคกไทยเป็นพ้ืนที่ราบสลับพ้ืนที่ราบสูง มีพ้ืนที่ป่าไม้และมีพ้ืนที่เป็นป่าชุมชนมีที่หมู่ที่ 1,4,5,6,7 

พืชพรรณส่วนใหญ่ที่ขึ้นในพ้ืนที่ป่าเป็นไม้เบญจพรรณ ไม้ที่สำคัญคือ ยางนา ประดู่ และไม้เบญจพรรณอ่ืนๆ ที่

สามารถเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ราบสูง 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้านในเขตปกครองได้แก่ 

 หมู่ที่ 1 บ้านสระข่อย 

 หมู่ที่ 2 บ้านโคกมอญ 

 หมู่ที่ 3 บ้านโคกไทย 

 หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ 

 หมู่ที่ 5 บ้านโป่งตะเคียน 

 หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง 

 หมู่ที่ 7 บ้านโคกพนมดี 

2.2 การเลือกตั้ง  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล โดยใช้ชื่อว่า “สภาตำบลโคกไทย”และได้ 

ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  19 มกราคม  พ.ศ. 2539 

และใช้ชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย มีการแบ่ งเขตเลือกตั้ง 

จำนวน 7 หมู่บ้าน มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  14  คน 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ประกอบด้วย 

1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิก 

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น จำนวน 14  คนอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาคนหนึ่งและ

รองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยตามมติของ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติและนโยบายซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      

โคกไทย  จำนวน 2 คน  เลขานุการ  จำนวน  1 คน  

ทั้งนี้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายโครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกไทยเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว และสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการบริหารงาน ดังนี้ 
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

1. นายเบิ้ม  ฉัตรชูสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

2. นายไสว  มหาอุต  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

3. นางสาวจิราภัค  ฉัตรชูสิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

4. นายสุชิน  วงษ์เทศ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  จำนวน  13  คน  

1. นายมนัส  พันธุ์ชนะเดช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

2. นายธีรวัชร  ชาสังข์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

3. นายสุมิตร  ชื่อตรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่  1 

4. นางเอ็นดู  นิลศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่  2 

5. นายปัญญา  สามารถ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่  3 

6. นายมานะ  บัวส่องใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่  3 

7. นายเสกสรร  จันทร์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่  4 

8. นายคงพล  สามเสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่  4 

9. นายเสงี่ยม  แสนสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่  5 

10. นายสมพงษ์           ชะลิตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่  6  

11. นายดอน  ช่างเก็บ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่  6 

12. นายอำนาจ          ส่องแสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่  7 

13 นายศุภกร  สังวรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมู่ที่  7 

14. นายปรีดา  นกอยู่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 

(1) งานตรวจสอบภายใน 

1. สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบล (01) 

2. กองคลัง (04) 3. กองช่าง (05) 
4. กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (08) 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน้) 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น) 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น) 
(1) งานบริหารทั่วไป  
(2) งานนิติการ 
(3) งานการเจ้าหน้าที ่
(4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานสวัสดิการสังคม 
(6) งานบริหารสาธารณสุข 
(7) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(8) งานงบประมาณ 
(9) งานประชาสัมพนัธ ์
(10) งานตรวจตดิตามและประเมินผล 

(1) งานบริหารงานทั่วไป 
(2) งานการเงนิและบัญช ี
(3) งานเร่งรัดและจดัเก็บรายได้ 
(4) งานพสัดุและทรัพย์สนิ 
(5) งานแผนที่และทะเบียน 
ทรัพย์สิน 

(1) งานบริหารงานทั่วไป 
 (2) งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
 (3) งานสำรวจและออกแบบ 
 (4) งานสาธารณูปโภค 
 (5) งานผังเมือง 

(1) งานบริหารงานทั่วไป 
(2) งานบริหารการศึกษา 
(3) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
(4) งานส่งเสริมกีฬา และ  
นันทนาการ 
(5) งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.จำนวนประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง 

1 บ้านสระข่อย 758 677 737 

2 บ้านโคกมอญ 179 225 246 

3 บ้านโคกไทย 268 356 395 

4 บ้านหนองเกต ุ 288 367 399 

5 บ้านโป่งตะเคียน 1,601 1,016 1,030 

6 บ้านหนองแสง 99 151 142 

7 บ้านโคกพนมด ี 578 713 782 

รวม 3,771 3,505 3,731 

 

 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ข้อมูลจำนวนประชากรตามช่วงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ช่วงอายุ จำนวนประชากร (คน) จำนวนประชากร

ทั้งสิ้น (คน) 
ชาย หญิง 

จำนวนประชากรเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) 775 780 1,555 

จำนวนประชากร (อายุ 18-60 ปี) 2,198 2,273 4,471 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) 526 676 1,202 

 

4.สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

 สถาบันการศึกษา (Academic) มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 

1 แห่ง ระดับก่อนวัยเรียน 5 แห่ง 

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา  ได้แก่ 

  (1) โรงเรียนวัดสระข่อย 
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  (2) โรงเรียนวัดแสงสว่าง 
  (3) โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 
  (4) โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 
 2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   ได้แก่ 
  (1) โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน   
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่งได้แก่ 
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย 
  (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดแสงสว่าง 
  (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกต ุ
  (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน 
  (5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี 
 4.2  สาธารณสุข 
      สถานบริการสาธารณสุขในตำบลโคกไทย มี 2 แห่ง คือ  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองเกตุ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโคกพนมดี 

4.3 อาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 มีป้อมยามสายตรวจ  1  แห่ง ตั้งอยู่ ถนนสายสุวินทวงศ์ และมีการจัด อปพร.ออกตรวจรักษา
ความสงบเรียบร้อยร่วมกับตำรวจ 
 4.4 ยาเสพติด 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง และมีสมาชิก อปพร.  จำนวน  33  คน   
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

หมู่ที่ จำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์ รวม 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

1 277 40 1 318 
2 115 16 - 131 
3 173 31 1 205 
4 147 14 - 161 
5 210 30 - 240 
6 50 9 - 59 
7 270 49 - 319 
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง  

  ถนนสายหลัก  2 สาย 

  ถนน คสล  22 สาย 

  ถนนลาดยาง  2 สาย 

  ถนนลูกรัง  4 สาย 

  ถนนดิน   21 สาย 

5.2 การไฟฟ้า  

     ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 

 5.3 การประปา 

  จำนวนประปาหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวนผู้ใช้น้ำ   139 ครัวเรือน 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวนผู้ใช้น้ำ   277 ครัวเรือน 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวนผู้ใช้น้ำ   224 ครัวเรือน 

ประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 จำนวนผู้ใช้น้ำ   321 ครัวเรือน 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวนผู้ใช้น้ำ   245 ครัวเรือน 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวนผู้ใช้น้ำ   279 ครัวเรือน 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวนผู้ใช้น้ำ   136 ครัวเรือน 

 5.4 การโทรศัพท์/ไปรษณีย์ 

1. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   - แห่ง 

  2. หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  9 แห่ง 

  3. ตู้ไปรษณีย์    - แห่ง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 

ในพ้ืนที่ตำบลโคกไทยไม่ค่อยมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนและกว้างขวางมากนั ก

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่

ไร่ สวน รองลงมาเป็นพ้ืนที่นา ในขณะเดียวกันครัวเรือนเกษตรกรรมจะมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการ

เพาะปลูกเป็นอาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงวัว  ควาย  สุกร  และไก่  

อาชีพนอกภาคเกษตร   

- รับจ้าง 20% 

- ค้าขาย  10% 

- และอาชีพอ่ืนๆ  10% 
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องค์กรธุรกิจ ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลโคกไทย ได้แก่ 

 1.  บริษัท  เอส  อาร์ ไทรม์  จำกัด 

 2.  บริษัท  วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   

 3.  บริษัท  คูราชิกิ  สยามรับเบอร์  จำกัด 

 4.  บริษัท  ไทยเฮอร์ริค  จำกัด 

 5.  บริษัท  บางกอกอินดัสเตรียลบอยเลอร์  จำกัด 

 6.  บริษัท  สหภา จำกัด 

 7.  บริษัท  ลีน่า . พี .แอล  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   

 8.  บริษัท  สแควร์พาแนลซิสเต็มท์  จำกัด  

 9.  บริษัท  ซี.พี.เอฟ.ประเทศไทย จำกัด  

 10.  บริษัท อินเตอร์ออร์กานิค จำกัด   

 11.  บริษัท  อเมริกัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  

 12.  บริษัท  ฮีโน่ ปราจีน 304 จำกัด 

 13.  บริษัท  ยูโทเปี้ยน จำกัด 

 14.  บริษัท  แทร์นิตซอร์  จำกัด    

 15.  บริษัท  กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร  จำกัด 

 16.  บริษัท  ที.เอส .แอล  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  จำกัด 

 17.  บริษัท  มิสเตอร์พิค จำกัด 

 18.  บริษัท  ยูสตอเรจ อิคิปเมนท์ จำกัด 

 19.  บริษัท  ศรีมโหสถ พลาสติก  จำกัด 

 20.  บริษัท พี พี เอ แพ็คเก็จจิ่ง จำกัด 

 21.  หจก. ฉัตรทองคำ 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

 7.1  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวนครัวเรือน จำนวนไร ่ ผลผลิต 
ทำนา 494 14,100 450 กก./ไร่ 
ทำสวน 94 445 - 
ทำไร่ - - - 
อ่ืน  ๆ - - - 
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7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

  แหล่งน้ำธรรมชาติ  -  แห่ง 

   แม่น้ำ   -  แห่ง 

   ห้วย/ลำธาร  5  แห่ง 

   คลอง   2  แห่ง 

   หนองน้ำ/บึง  5  แห่ง 

   อ่ืนๆ   -  แห่ง 

  แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างข้ึน 

   แก้มลิง   -  แห่ง 

   อ่างเก็บน้ำ  -  แห่ง 

   ฝาย   -  แห่ง 

   สระ   21  แห่ง 

   คลองชลประธาน     -           แห่ง 

   อ่ืนๆ   -  แห่ง 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

   บ่อบาดาลสาธารณะ 37  แห่ง 

   บ่อน้ำตื้นสาธารณะ 374  แห่ง 

   ประปาหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน 

   ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) 3  (1 ,2 ,3) หมู่บ้าน 

7.4 ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน 

   หมู่บ้าน/ชุมชนมีความต้องการแหล่งน้ำทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนจากท่ีมีอยู่  

8 . ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

 สถาบันทางศาสนา (Religion Institute) มีทั้งหมด 6 วัด 2 สำนักสงฆ์ ได้แก่ 

1. วัดสระมรกต หมู่ที่ 1 

2. วัดสระข่อย หมู่ที่ 1 

3. วัดแสงสว่าง หมู่ที่ 2 

4. วัดหนองเกตุ หมู่ที่ 4 

5. วัดโป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 

6. วัดโคกพนมดี หมู่ที่ 7 

7. สำนักสงฆ์สวนป่าคีรี  หมู่ที่ 5 

8. สำนักสงฆ์มงคล  จันทร์ศรี  หมู่ที่ 5 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ  

ตำบลโคกไทย ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน  สภาพพ้ืนที่โดยรวมเป็นที่ราบลุ่ม สลับที่ราบสูงมีพ้ืนที่ป่าอยู่

หมู่ที่ 5 , 6  และหมู่ที่ 7 ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 31 แห่ง ผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน มีความตระหนักถึง

ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ จึงได้พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

ให้กับหมู่บ้าทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของตำบล

อย่างสม่ำเสมอแต่ประชาชนบางส่วนก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องพ่ึงพาการใช้ประโยชน์จากป่าโดยเข้าไปใช้

ทรัพยากรจากป่าชุมชนของหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่บ้านนั้น ๆ 

          ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลโคกไทยจึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงความ

เชื่อมประสานระหว่างบ้านที่มีพ้ืนที่ป่าและบ้านที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าความตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรป่าไม้ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีความเสียสละต่อส่วนรวมในภาพรวมของการ

อนุรักษ์ทรัพยากรระดับตำบลไม่มีการแบ่งแยกเป็นหมู่บ้านที่มีป่าหรือไม่มีป่า    

10. อ่ืน ๆ (ถ้ามี/ระบุด้วย) 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา 

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ  อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ี2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อ 
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ปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้า
มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ 
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที ่ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย 
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค 

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม 
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บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการ
เงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วย
ทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้อง
มีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การ
แข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
รูปแบบชีวิตใหม่ๆนอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  2574 จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไปในขณะเดียวกัน 
โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทน
จำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และเป็นปัจจัย
สำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับ
ของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่น
ไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากข้ึนทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต ่
 



15 
 

 

ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นแนวโน้มเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิต 
และบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้น 
อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็ว
ของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การ
เฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น  อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่
จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่
มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไปมีความต้องการแรงงาน
ที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่
จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้นเห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน โดยประเทศไทย
จำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีสอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ 
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สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและ
ภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนนอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการ
พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ 
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อม
ในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรัก
ความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคม 
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ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก      
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ 
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ  ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ 
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ 
 



18 
 

 

ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  

    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ  

(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของ   
    ชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร 
    ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
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4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ 
    ตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่ 
    เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถ
สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืนในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลัก
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ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
3.1. วัตถุประสงค์  

   3.2. เป้าหมายรวม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  มีทั้ งหมด  10 ยุทธศาสตร์ โดยมี  6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ    
     มั่งค่ังและยั่งยืน  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
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4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
 

1.3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด  
1. เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
 เป้าหมาย  : ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น  
 ตัวช้ีวัด  : - ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค 
     - สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาค  
2. เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม 
 เป้าหมาย  : เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 ตัวช้ีวัด   : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่  
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3. เพื่อพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  
ของคนในชุมชน  
 เป้าหมาย  : พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด   : - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกิน 
      เกณฑ์มาตรฐาน  

 - ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ 
4. เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนที่ 
อย่างยั่งยืน  
 เป้าหมาย  : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนร้อยละ ๒๐  
 ตัวช้ีวัด   : - มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
     - สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่  
 ความท้าทายในการพัฒนาภาคและพื้นที่  
 1. การพัฒนากระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
  - เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค  
  - คนยากจนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
  - ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 2. โครงสร้างประชากรทุกภาคเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
  - แรงงานมีข้อจำกัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  - สัมฤทธิ์ผลของการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ  
  - การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการเจ็บป่วยยังคงเป็นปัญหาสำคัญในทุกภาค 
  - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงเป็นปัญหาสำคัญ  
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
  - มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกภาค  
  - ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมากขึ้น  
  - มลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และขยะในเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  - ภัยแล้งและอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
 4. กลไกการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ 
  - การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  - ขาดพลังการขับเคลื่อน  
  - ผังเมืองขาดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - เทศบาลหลักของทุกจังหวัดมีขนาดเล็กเกินไปและมีข้อจำกัดในการให้บริการกับประชาชน  
  - เมืองที่เติบโตโดยไร้การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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 แนวทางการพัฒนาเมือง  
  พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 5 แนวทาง 

1.พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มใน 
สังคม เช่น 

  - พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม  
  - จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพ  
  - จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน  
  - เพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
  - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

2. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เช่น 

  - จัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร  
  - ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดมลพิษทางน้ำ 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง  
  3. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เช่น 
  - ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  - ส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ 
  - ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 
           4. รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนใน  
                    ท้องถิ่น เช่น 
  - อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้านและเมืองเก่า 
  - พัฒนาเมืองควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  
  - สร้างและใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ของเมือง  
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง เช่น 
  - รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองเพื่อประสิทธิภาพการบริการ 
  - เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน 
  - หน่วยงานส่วนกลางสนับสนนุด้านวิชาการและงบประมาณ 
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1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)  
  วิสัยทัศน์  
   “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลาง ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลไม้และปราจีนบุรี ครัวสุขภาพไทย” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
  - เป้าหมายการพัฒนา 
       ๑ . เ พ่ื อ พั ฒ น าศั ก ยภ าพ แห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งนิ เว ศ เชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ เชิงเกษตรและชุมชน 
       ๒. เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มจังหวัด 
  - แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
       1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
       2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือการท่องเที่ยว เส้นทาง/ ป้าย
แนะนำ/สาธารณูปโภค ฯลฯ) 
       3. สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  
       4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการให้ได้
มาตรฐาน  
       5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
       6. จัดทำฐานข้อมูลและเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
       7. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้าและการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  - เป้าหมายการพัฒนา 
       1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 สู่การค้าชายแดน 
เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ้าน ได้อย่างสะดวกปลอดภัย 
       2. ส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นรองรับการเติบโตสู่ประเทศประเทศเพ่ือน
บ้านและจงัหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
  - แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
       1. พัฒนาด่านชายแดนและระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานให้สามารถบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล 
      2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มจังหวัด 
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  3. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจการค้าชายแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้   
ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร 
  - เป้าหมายการพัฒนา 
       1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้ปลอดภัยอย่างครบวงจร  
       2. เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลไม้เพ่ิมขึ้น  
       3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง  
       4. เพื่อยกระดับมาตรฐานของสมุนไพร ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
       5. เพ่ือพัฒนางานนวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  - แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
       1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ และสินค้าเกษตรปลอดภัย และนำนวัตกรรมมาใช้ใน
การผลิตการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
       2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนสวนผลไม้ และการเกษตรอย่างครบถ้วน 
       3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และพัฒนาเครือข่ายภาคการเกษตรให้
เข้มแข็ง 
       4. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่ทันสมัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเป้าหมายทั้งใน
และต่างประเทศ 
       5. ส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ 
       6. ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและการวิจัยสกัด/สาระสำคัญ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตและการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 
       7. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์หลากหลายจากพืชและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ความงาม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
  - เป้าหมายการพัฒนา 
       1. การรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มภาคตะวันออก 2 ให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน ตอบสนองคุณภาพชีวิตของประชาชน 
       2. ส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
       1.ฟ้ืนฟูต้นน้ำให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ  
       2.ปกป้อง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเล  
       3.ปกป้องการพังทลายของดินและตลิ่งริมแม่น้ำและคลองสาขา  
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       4.ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
       5.พัฒนา ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายพลเมืองในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย 
  - เป้าหมายการพัฒนา 
       1. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยทั้งด้านสุขภาวะ สติปัญญา และคุณธรรม
จริยธรรมนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
       2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการดำรง
ชีพอย่างมีคุณค่าและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  - แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
       1. เพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี
มีคุณภาพและคุณธรรม 
       2. พัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้เด็กปฐมวัย 
       3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนของเมืองด้วยการพัฒนาสุขภาวะและสาธารณสุข
พ้ืนฐาน 
        4. เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับความต้องการแรงงานในอนาคต  
       5. พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       6. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน  
  - เป้าหมายการพัฒนา 
       1. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
       2. ประชากรวัยแรงงานมีศักยภาพในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
       3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการ
ผลิตสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  - แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
       1. เสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
       2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  
       3. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี  

     วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี 
“ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือกำหนดเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กำหนดประเด็น
การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สังคมที่มีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปราจีนบุรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นกำลัง
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสมุนไพรสู่มาตรฐานความปลอดภัยและ
เชื่อมโยงตลาด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บูรณาการและยกระดับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม และเชิงนิเวศในจังหวัดปราจีนบุรี 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวชี้วัด : (1) ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
         ปราจีนบุรี 
    (2) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
    (3) ร้อยละของปัญหาทางสังคม อาทิ การท้องก่อนวัยอันควร ความรุนแรง       

     ในครอบครัว และการหยุดเรียนกลางคัน ลดลง 
    (4) ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมทุกประเภทลดลงจากปีท่ี 
                                               ผ่านมา 
    (5) จำนวนบริการสาธารณะด้านสังคมและความม่ันคงท่ีมีคุณภาพ 
 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปราจีนบุรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
                             เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 

  ตัวชี้วัด : (1) จำนวนของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี 
     ด้วยตนเอง และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน 

    (2) มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มขึ้น 
    (3) จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษในเขตระเบียบเศรษฐกิจภาค
                  ตะวันออก Eastern Economic Corridor 
    (4) จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) และ
                  วิสาหกิจ SMEs ในจังหวัดปราจีนบุรี 
    (5) แรงงานในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีทักษะและฝีมือด้านเทคโนโลยีที่ 
                  สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 
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 ประเด็นการพัฒนา ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสมุนไพรสู่มาตรฐานความ 
    ปลอดภัยและเชื่อมโยงตลาด   
  ตัวชี้วัด : (1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
    (2) เพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนที่ชลประทาน 5,000 ไร่ต่อไป 
    (3) ร้อยละมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อไป  
    (4) จำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานสากลและมีงานวิจัยรองรับ
                  เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 บูรณาการและยกระดับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิง  
                                         สร้างสรรค์และวัฒนธรรม และเชิงนิเวศในจังหวัดปราจีนบุรี   
  ตัวชี้วัด : (1) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไม่น้อย 
                                               กว่า  2 แห่งต่อไป 
    (2) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนต่อไป 
 ประเด็นการพัฒนา ที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วน 
                                         ร่วมของทุกภาคส่วน 
  ตัวชี้วัด : (1) ร้อยละความสำเร็จในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหา    
                                              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
    (2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดการ การติดตามและตรวจสอบปัญหา
                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายที่กำหนด 
    (3) ร้อยละเครือข่ายของทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาศักยภาพการอนุรักษ์ 
                                               และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    (4) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันการเกิดปัญหามลพิษ ทั้งทางบก ทาง 
                                              น้ำและทางอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (5) จำนวนระบบการนำเข้าข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                  จังหวัดปราจีนบุร ี(Data Center) 
    (6) จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                               ระดับจังหวัด ที่นำเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลของจังหวัดปราจีนบุรี  
                                               (Data  Center) 
    (7) ร้อยละเครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือรองรับการ
                  เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (เป้าหมายการพัฒนา) 
              ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด 

 
แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี                                                                              ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. โคกไทย 

 

 
  
 
 

ประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

 
  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

                                             

 

 

 

 

ปราจีนเมืองน่าอยู่สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
รักษาสิ่งแวดล้อมพรอ้มพัฒนาทุนสังคม 

ให้ประชาชนเข้มแข็ง 
ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรและ 

อุตสาหกรรมกา้วหนา้ ดว้ยนวัตกรรม 
และเทคโนโลย ี

1.สังคมมีคุณภาพเมืองแห่งความสุขประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม  และเป็ นกำลั งหลักขับ เคลื่ อน
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ
สมุนไพรสูม่าตรฐานความปลอดภยัและเช่ือมโยง
ตลาด 

4.บูรณาการและยกระดับการจัดการการ
ท่องเที่ยว 

5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความ
สมดลุและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทุนทางสังคมให้ชุมชน

เข้มแข็ง 
 

2.ส่งเสรมิสนับสนุน
กิจกรรมด้านคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม 

3.ส่งเสรมิเศรษฐกิจและ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร

และอุตสาหกรรม
ก้าวหน้า 

4.พัฒนาคนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 

โคกไทยเมืองน่าอยู ่เชิดชูวัฒนธรรม 
ผู้นำด้านการศึกษา พัฒนาการ
เกษตร อาณาเขตอุตสาหกรรม 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม สาธารณสุข  

และการกีฬา 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ โดยยึดหลักตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 

 

  

  

  

 

 
 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

รักษ์สิ่งแวดล้อม 

พร้อมพัฒนาทุนสังคม 

ให้ประชาชนเข้มแข็ง 

ส่งเสริมแหล่ง 
เศรษฐกิจชุมชน 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เกษตรและ 

อุตสาหกรรมก้าวหน้า 

ด้วยนวัตกรรมและ 

เทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ทุนทางสังคมให้
ชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม

ด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเกษตรและ

อุตสาหกรรม
ก้าวหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาคนให้เป็น 

พลเมืองที่ดีของ
สังคม 

1.พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

3. รณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพตดิ และความปลอดภยัใน
ชีวิตเละทรัพย์สิน 

4.พัฒนาเครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรู้ วิถวีัฒนธรรม ประเพณี และ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5.ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและกลุ่มเปราะบาง 

6.นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

2.สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือนและรณรงค์การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.รณรงค์เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการ
บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของท้องถิน่ 

5.นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 
 

1.ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที่ยว 

2.ส่งเสริมการกระต้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดสำหรับ
สินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3.ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชวีภาพใน
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั 

4.สนับสนุนกิจกรรมระหวา่งสถานประกอบการอุตสาหกรรมกับ
ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

1.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล 

2.ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุก
ระดับ 

3.นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 



31 
 

 

1.7. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน์ 

 “โคกไทยเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ผู้นำด้านการศึกษา พัฒนาการเกษตร อาณาเขตอุตสาหกรรม” 

 ยุทธศาสตร์ 

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 

1.เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความเข้มแข็งทางสังคมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนจัดหาสวัสดิการส่งเสริมกีฬาและ

นันทนาการและการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของตนเองและคนในครอบครัวได้ 

2.เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยส่งเสริมการดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ให้ประชาชนมีงานทำมีการรวมกลุ่มทางอาชีพมีรายได้เพ่ิมมาก

ขึ้นมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสริมการ

ลงทุนพาณิชยกรรมและการขนส่ง 

3.เพ่ือให้พ้ืนที่ตำบลโคกไทยเป็นพ้ืนที่สีเขียวมีสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากขยะมูลฝอยและมลพิษต่างๆ 

เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน 

4.เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกปลอดภัยและทั่วถึง 

ตลอดจนให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคและใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอเพ่ือสร้างความ

เป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน 

5.เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาบุคลการด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 

6.เพ่ือพัฒนาความรู้ของประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงมีการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ในการทำงาน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

เพ่ือให้การบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 
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ตัวช้ีวัด 

1.ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 

2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการจัดการเกษตรแบบองค์รวมตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุม

ทั่วถึง 

5.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของตำบลโคกไทย 

6.มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ค่าเป้าหมาย 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบ

บริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 

เป้าหมายพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา เพ่ิมบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานด้าน 

สังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข และศาสนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี 

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและพัฒนาการกีฬา 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการสร้างเศรษฐกิจชุมชน

ให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่       

สีเขียวมีสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากขยะมูลฝอย และมลพิษต่างๆเพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
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กลยุทธ์ 

1.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

2.การบริหารจัดการที่ดีเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการบริหารและการปกครองให้กับ  

ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการรักษาความสงบ 

เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.การพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ศาสนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 

ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาการกีฬา 

4.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความสมดุลและยั่งยืนด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิต

ทางการเกษตร 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอนุรักษ์พัฒนา

แหล่งท่องเทีย่วและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดบริการ

สาธารณะหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้าน

การศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับ

การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆที่เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดย

ยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึ งการพิจารณา 

วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาองค์การ

บริหารสร้างตำบลโคกไทยจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 

 

 

 



34 
 

 

2.ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

การท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและสังคมที่ดีและเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ดังนี้ 
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 2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

       
 

    

 

 

  

       

 

    

  

 

      

 

 

   

       

    

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาของจังหวัด
ปราจีนบุร ี

1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

2.การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 

3.การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง 

4.การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเป็นเพื่อ

การพัฒนาอย่าง 

5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ สู่ความ

มั่นค่ัง และยั่งยืน 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปอ้งกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

7.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส ์

1. การเสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

2. การสร้างความเป็น 
ธรรมลดความเหลื่อม

ล้ำ 
ในสังคม 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

5. ความ
มั่งคง 

6. การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส ์

8.วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วจิัย และ

นวัตกรรม 

9.การพัฒนาภูมภิาค เมือง 
และ พื้นที่เศรษฐกิจ 

10.การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน  

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

วิจัย และนวัตกรรม 

9.การพัฒนาภาค เมือง 
และ พื้นที่เศรษฐกิจ 

10.ความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ เพื่อการพัฒนา  

1.ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

2.เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการค้า และการค้า
ชายแดนเชื่ อมโยง EEC

และประเทศเพื่อนบ้าน 
 

3.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
การแปรรูป  การตลาด สิน ค้า
เกษตร(ผลไม้ ปศุสัตว์และประมง 
สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัย
อย่างครบวงจร 

 

4 .อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู พั ฒ น า แล ะ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 

 

5 .พั ฒ น าท รัพ ย าก ร
ม นุ ษ ย์  สั ง ค ม  ก า ร
บริหารจัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สังคมมีคุณภาพ เป็นเมือง
แห่งความสุข ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
อุตสาหกรรมปราจีนบุรีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นกำลังหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและสมุนไพรสู่
มาตรฐานความปลอดภัย

และเช่ือมโยงตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

บูรณาการและยกระดับ
การจัดการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศใน

จังหวัดปราจีนบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล
และยั่งยืนโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

6.เพิ่ มขีดความสารถ
ด้านอุตสาหกรรมและ
การลงทุน 
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 ยุทธศาสตร์ 1                              ยุทธศาสตร์ 5                                  ยุทธศาสตร์ 2,3 และ 4                           ยทุธศาสตร์ 1 

  

 

 

    

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

  

   

  

  

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

ของ อปท.  
ในเขต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทาง

สังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 

ด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมเศรษฐกิจและ 

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตรและ
อุตสาหกรรมก้าวหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคนให้เป็นพลเมือง 

ท่ีดีของสังคม 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา อบต.โคกไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนา 
วัฒนธรรม สาธารณสุข 
และการกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาด้านการเมือง 

การบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยยึด
หลักตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ก ารคมน าคมและระบ บ
สาธารณู ป โภ คที่ สะดวก
ปลอดภัยและทั่วถึงตลอดจน
ให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอเพื่อ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่
ประชาชน 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชนและบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงมีการ
จัดหาวัส ดุ  อุปกรณ์ ในการทำงาน  มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การบริหาร
แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินตลอดจนมีการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี ขึ้ น  มีความ เข้มแข็ งทาง
สังคม ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึ กษาขนบธรรม เนี ย ม
ประ เพณี อั นดี งาม และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนจัดหา
สวัสดิการส่ งเสริมกีฬ าและ
นันทนาการ และการป้องกัน
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
ของตนเองและในครอบครัวได้ 

 

เพื่ อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นโดยส่งเสริมการ
ด ำ เนิ น ง า น โด ย ยึ ด ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณา
การ ให้ประชาชนมีความทำ มี
การรวมกลุ่ มทางอาชีพ  มี
ราย ได้ เพิ่ ม ม ากขึ้ น  มี ก าร
ส่ ง เส ริ ม ก า ร พั ฒ น าด้ า น
การเกษตร การท่องเที่ยวและ
ด้านอุตสาหกรรม ตลอดจน
ส่งเสริมการลงทุน พานิชยก
รรม และการขนส่ง 

 

เพื่อให้พื้นที่ตำบลโคก
ไทยเป็นพื้นที่สีเขียว 
มี สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี
ป ราศจ าก ขย ะมู ล
ฝอยและมลพิษต่างๆ 
เพื่อให้ เกิดความน่า
อยู่และมีความยั่งยืน 
 

เป็นศู นย์ กลางก าร
ท่ อ ง เที่ ย ว โด ย ก าร
พัฒนาบุคลากร ด้าน
การท่องเที่ยว อนุรักษ์ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

 

แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์ 

เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

การเกษตร งบกลาง 

การพาณิชย ์

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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2.2 แผนผังยุทธศาสตร์ (Steategic map)   
 

          
 

    

    

 

 

      

 

 

      

 

  

 

      

 

 

          

   

แบบ ยท.02  
 

โคกไทยเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ผู้นำด้านการศึกษา พัฒนาการเกษตร อาณาเขตอุตสาหกรรม วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาด้าน 

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาด้านการเมือง 

 การบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสังคม การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม 
สาธารณสุข และการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โดยยึดหลกัตาม
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

 

เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการ
คมนาคมและระบบสาธารณูปโภค
ที่ ส ะดวกปลอดภั ย และทั่ วถึ ง
ตลอดจนให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

เพื่ อพัฒ นาความรู้ ขอ ง
ประชาชนและบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลรวมถึงมีการจัดหา
วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์ ใน ก า ร
ทำงาน  
 

เพื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
คุณ ภ าพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น มี
ความเข้มแข็งทางสังคม 
ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงามและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นโดยส่งเสริมการ
ดำเนิ น งาน โดยยึดหลั ด
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไข
ปัญ หาความยากจน เชิ ง
บูรณาการ 

เพื่อให้พื้นที่ตำบลโคกไทย
เป็นพื้นที่ ตำบลสี เขียว มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี  ปราศจาก
ขยะมูลฝอยและมลพิษต่างๆ
เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมี
ความยั่งยืน 

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดย
การพัฒ นาบุคลากร ด้ านการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์ พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และส่งเสริม 

ค่าเป้าหมาย 1.พัฒ น าโครงสร้ างพื้ น ฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน 

2.พัฒนาและส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในด้านการเมอืงการ
บริหารและการปกครองให้กับ
ประชาชนสนับสนนุการมีสว่น
ร่วมในการดำเนินการระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ และการสร้างระบบริหาร 

3. .พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การศกึษา เพิม่บทบาทของ
องค์การบริหารสว่นตำบล
ในงานด้านสังคมสงเคราะห์  
การสาธารณสขุและศาสนา  
 

4.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานและเพยีงพอ
กับความตอ้งการของ
ประชาชน 

5.สร้างระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมทัพยากรป่าไม้ให้
เป็นพื้นที่สีเขียวมีสิ่งแวดล้อม
ที่ปราศจากขยะมูลฝอย 

6.พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว สง่เสรมิ
การเชื่อโยงการท่องเทีย่ว 

กลยุทธ ์ การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

การบริหารจัดการที่ดเีสริม
ความรู้ ความเข้าใจในด้าน
การเมือง การบริหาร และการ
ปกครอง 

 

การพัฒนาประสิทธิภาพ
งานด้านสังคมสงเคราะห์
และการสาธารณสุข 
ศาสนา ฟื้นฟ ูอนุรกัษ์ 
ส่งเสริม 

 

การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ความสมดุลและ
ยั่งยนืด้านการเกษตรกรรม 

 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาเปน็ศูนย์กลางการ
ท่องเทีย่ว โดยการพฒันา
บุคลากรด้านการทอ่งเทีย่ว 

แผนงาน การศึกษา 

สาธารณสุข 

บริหารงาน
ทั่วไป 

งบกลาง 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

การ
พาณิชย ์

สังคม
สงเคราะห์ 

อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

เคหะและ
ชุมชน 

การเกษตร การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการนี้จึงได้นำข้อมูลที่ได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นและนำข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช     

2 ค. และข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนของตำบลโคกไทย มาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของ

ประชาชนได้ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1 สภาพปัญหา/สาเหตุ 

- บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

- ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 สภาพปัญหา/สาเหตุ 

- ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูงขึ้น 

- การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำทำให้รายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่าย 

- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 

- ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 

- ปัญหาพืน้ที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง  

- เส้นทางการขนส่งสินค้าชำรุด เสียหาย ทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

3. ปัญหาด้านสังคม 

3.1 สภาพปัญหา/สาเหตุ 

- ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

- ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 

- การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ทั่วถึง 

      4.  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

 4.1 สภาพปัญหา/สาเหตุ 

  - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  - ปัญหาวัชพืช 

  - สภาพคลองตื่นเขิน 
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5. ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 5.1 สภาพปัญหา/สาเหตุ 

  - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  - การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก 

     6. ปัญหาด้านการบริการสาธารณะ 

 6.1 สภาพปัญหา/สาเหตุ 

  - ถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ มีอุบัติเหตุ 

  - ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มีไหล่ทาง 

  - ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 

  - น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ 

  - ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

  - หอกระจายข่าวหมู่บ้านใช้งานไม่ได้ 

 3.2 ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

1. ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strenghts) 

1) เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

2) องค์กรมีความพร้อมในการดำเนินงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3) ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

จุดอ่อน (Weakness) 

1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญ 

2) ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้เรียนฟรี 12 ปี 

อุปสรรค (Threats) 

1) บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 

2) โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการสอน และวัสดุทางการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

3) ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 

4) ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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5) สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของเยาวชน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strenghts) 

1) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ 

จุดอ่อน (Weakness) 

1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้าน

การเกษตร และด้านต่างๆ  

โอกาส (Opportunity) 

1) เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ 

2) การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สำคัญของจังหวัด 

3) พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร 

4) การคมนาคมขนส่งสะดวก 

อุปสรรค (Threats) 

1) ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

2) เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 

3) ราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ำ แต่ต้นทุนการผลิตสูง 

4) การใช้สารเคมีในการเกษตร 

5) ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ 

3. ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strenghts) 

1) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ 

2) เป็นภารกกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

3) มีงบประมาณในการดำเนินการ 

จุดอ่อน (Weakness) 

1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) 

1) การกีฬา 

-รัฐส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย 

2) ยาเสพติด 

-รัฐให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-มีแหล่งบำบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 
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 3) สังคมสงเคราะห ์

     -นโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 

 4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     -ในตำบลมีสายตรวจตำบล และ อปพร. คอยดูแลความปลอดภัย 

 5) สาธารณสุข 

     -มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

     -มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน 

     -ประชาชนให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขมากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 

1) การกีฬา 

-ขาดพ้ืนที่สาธารณะในการเล่นกีฬา 

-ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 

-ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี 

 2) ยาเสพติด 

     -มีการลักลอบผลิตและจำหน่าย 

     -ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

     -ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 

 3) สังคมสงเคราะห์ 

     -ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 

     -ไม่รู้สิทธิของตนเองในการขอรับความช่วยเหลือ 

     -จำนวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนในสังคม 

 4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ท่ัวถึง 

 5) สาธารณสุข 

     -โรคติดต่อต่างๆ ตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก 

4. ด้านบริการสาธารณะ 

จุดแข็ง (Strenghts) 

 1) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ 

 2) เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

จุดอ่อน (Weakness) 

1) งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
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โอกาส (Opportunity) 

1) เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความสำคัญ 

อุปสรรค (Threats) 

1) ถนนในตำบลยังไม่ได้รับการดูแลให้ได้มาตรฐาน 

2) การบรรทุกน้ำหนักเกินและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strenghts) 

 1) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ 

 2) เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

จุดอ่อน (Weakness) 

1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) 

1) เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความสำคัญ 

2) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

อุปสรรค (Threats) 

1) แม่น้ำลำคลองมีวัชพืช 

2) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

จุดแข็ง (Strenghts) 

 1) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ 

 2) เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

 3) มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

จุดอ่อน (Weakness) 

1) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงาน

ยุ่งยากข้ึน 

โอกาส (Opportunity) 

1) เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความสำคัญ 

2) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

อุปสรรค (Threats) 

1) ประชาชนขาดความเข้าใจในการทำงานของภาคราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏบิัติ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

บริหารทั่วไป 
การรักษาความสงบ

ภายใน 
สำนักปลัด 

ทุกหน่วยงาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา 

เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 
กองช่าง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

2 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริการ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป 

สำนักปลัด 
การรักษาความสงบ

ภายใน 
บริการชุมชนและ

สังคม 
สร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน 
สำนักปลัด 

3 การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม สาธารณสุขและ
การกีฬา 
 
 
 
 
 

 
บริการชุมชนและ

สังคม 
 
 
 

 

การศึกษา 
กองการศึกษา 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สาธารณสุข 
 
 

สำนักปลัด 

สังคมสงเคราะห์ 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โดยยึดหลักตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด 

5 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด 

6 การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

- - - 



 

แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
9 
 

30 
 

 
 

950,000 
 

15,373,000 
 

 
 
7 
 

18 
 

 
 

1,178,000 
 

24,693,000 
 

 
 
8 
 

13 
 

 
 

1,012,000 
 

10,783,000 
 

 
 

2 
 

5 
 

 
 

300,000 
 

4,050,000 
 

 
 
3 
 
2 
 

 
 

550,000 
 

300,000 
 

 
 

29 
 

68 
 

 
 

3,990,000 
 

55,199,000 
 

รวม 39 16,323,000 25 25,8710,000 21 11,795,000 7 4,350,000 5 850,000 97 59,189,000 
2. การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
2.2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
2.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

 
 

10 
5 
 
4 

 
 

1,140,000 
360,000 

 
355,000 

 
 

10 
5 
 
4 

 
 

1,140,000 
360,000 

 
355,000 

 

 
 

10 
5 
 
4 

 
 

1,140,000 
360,000 

 
355,000 

 

 
 

10 
5 

 
4 

 
 

1,140,000 
360,000 

 
355,000 

 

 
 

10 
5 
 
4 

 
 

1,140,000 
360,000 

 
355,000 

 

 
 

50 
25 
 

20 

 
 

5,700,000 
1,800,000 

 
1,775,000 

รวม 19 1,855,000 19 1,855,000 19 1,855,000 19 1,855,000 19 1,855,000 95 9,275,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)      แบบ ผ.01 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การพัฒนาดา้นสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม สาธารณสุขและ
การกีฬา 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 
3.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

 
 
 
 

15 
5 
 
7 
3 

 
 
 
 

7,831,000 
900,000 

 
740,000 
180,000 

 
 
 
 

15 
5 
 
7 
3 

 
 
 
 

7,831,000 
900,000 

 
740,000 
180,000 

 
 
 
 

15 
5 
 
7 
3 

 
 
 
 

7,831,000 
900,000 

 
740,000 
180,000 

 
 
 
 

15 
5 
 
7 
3 

 
 
 
 

7,831,000 
900,000 

 
740,000 
180,000 

 
 
 
 

15 
5 
 
7 
3 

 
 
 
 

7,831,000 
900,000 

 
740,000 
180,000 

 
 
 
 

75 
25 
 

35 
15 

 
 
 
 

39,155,000 
4,500,000 

 
3,700,000 

900,000 

รวม 30 9,651,000 30 9,651,000 30 9,651,000 30 9,651,000 30 9,651,000 150 48,255,000 
4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
โดยยึดหลักตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
4 
 

 

 
 
 

260,000 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 

260,000 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 

260,000 

 
 
 

4 
 

 
 
 

260,000 
 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 

260,000 
 
 

 
 
 

20 
 

 
 
 

1,300,000 
 

รวม 4 260,000 4 260,000 4 260,000 4 260,000 4 260,000 20 1,300,000 
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แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 
5.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 
6 
1 

 
 
 

4,470,000 
200,000 

 
 
 
5 
1 

 
 
 

470,000 
200,000 

 

 
 
 
6 
1 
 

 
 
 

5,470,000 
   200,000 

 

 
 
 

6 
1 

 
 
 

1,470,000 
200,000 

 

 
 
 
5 
1 

 
 
 

470,000 
200,000 

 

 
 
 

28 
5 

 
 
 

12,350,000 
1,000,000 

รวม 7 4,670,000 6 670,000 7 5,670,000 7 1,670,000 6 470,000 23 13,350,000 
6.การพัฒนาดา้นการ

ท่องเที่ยว 
6.1 แผนงานการ
พาณิชย ์

 
 
- 
 
 

 
 

- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

- 
 
 

 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

- 
 
 

 
 

- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

รวม - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนาย
สุทิน เดชดี  หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

112,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟ
สาธารณะ ถนนสายประปา 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

- 450,000 - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหางคลอง 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

120,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านนางอำนวย โพธ์ิงาม หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

- 50,000 - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนาย
บุญทิม  พันธ์ดี  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

- - 168,000 - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสวนนาย
เสกสรรค์  จันทร์ศรี หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

112,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟ
สาธารณะ ซอยนานายสำรวย  
จันทร์ศรี หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

- 168,000 - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนาง
ทองดี  พิมแพง หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

56,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

9 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนาย
อนันต์  จันทร์เหลือง หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

- - 70,000 - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะซอยใต้วัดหนอง
เกตุ หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

- - 126,000 - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จาก
บ้านนายเสงี่ยม แสนสุข ถึง 
คลองชวดโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

- - 150,000 - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

12 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จาก
บ้านนายวิชา  โพธ์ิงาม ถึงบ้าน
นางมนัสพร  สุภาพ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

100,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย
นายสำรวม  จูกิม หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

- 100,000 - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

14 ขยายเขตไฟฟ้าซอย 3/2หมู่ท่ี 7 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

50,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

15 ขยายเขตไฟฟ้าซอยประปาบ้าน
ประนอม  วงค์บำหรุ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

- 110,000 - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย
บ้านนางสุรีย์  ณรงค์วรางกูล  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

- - 98,000 - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

17 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยร่วมมิตร
พัฒนา หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

- 100,000 - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 

18 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนาง 
คำไพ ยาฮ๊ะ หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 
1 สาย 

150,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 
ศพด.บ้านสระข่อย 

เพื่อให้ ศพด.มี
กระแสไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อการใช้
งาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งหม้อ
มิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 
ศพด.บ้านสระข่อย 

- - - - 300,000 ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งหม้อ
มิเตอร์ไฟฟ้า 3 
เฟสจำนวน 1 
แห่ง 

ศพด.มีกระแสไฟฟ้า
ใช้เพียงพอต่อการใช้
งาน 

 

 

กองการศึกษาฯ 

20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในห้องรับประทานอาหาร
เด็ก ศพด.บ้านโคกพนมดี 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่เด็กเวลา
รับประทานอาหาร 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในห้อง
รับประทานอาหาร
เด็ก 

- - - 100,000 

 

- ห้องรับประทาน
อาหารมีแสง
สว่างเพียงพอ 

ห้องรับประทาน
อาหารมีความสว่าง
และสะดวกแก่การใช้
งานมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

รวม 20  โครงการ - - 700,000 978,000 612,000 100,000 300,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ศพด.
บ้านหนองเกตุ 

เพือ่ป้องกัน
อันตรายท่ีจะเกิด
กับเด็กนักเรียน 

ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่น 

50,000 

 

- - - 

 

- ปรับปรุงเครื่อง
เล่นให้มีความ
ปลอดภัย  

เป็นระเบียบ 

เด็กนักเรียนมีสนามเด็ก
เล่นท่ีมีความปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ ศพด.บ้านหนอง
เกต ุ

เพื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ดีและมีแหล่ง
เรียนรู้ 

ดำเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
ศพด.บ้านหนองเกตุ 

- - - - 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ีดีและมี
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงพื้นท่ีสนาม
เด็กเล่น ศพด.บ้านโคกพนมดี 
 

เพื่อให้พ้ืนท่ีสนาม
เด็กเล่นมีความ
ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงพื้นท่ีสนามเด็ก
เล่น ศพด.บ้านโคกพนมดี 

- 
 

- 150,000 - 
 

- ปรับปรุงเครื่อง
เล่นให้มีความ
ปลอดภัย  
เป็นระเบียบ 

เด็กนักเรียนมีสนามเด็ก
เล่นท่ีมีความปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ ศพด.บ้านโคก
พนมดี 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการเรียน
การสอน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ ศพด.บ้าน
โคกพนมดี 

- - 50,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ีดีและมี
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

รวม 4  โครงการ - - 50,000 - 200,000 - 50,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

25 โครงการขยะรีไซเคิลตามหลัก 

3RS 

เพื่อให้ประชาชน

ตระหนักถึงการ

กำจัดขยะอย่าง

ถูกต้อง 

จัดโครงการขยะรี

ไซเคิล ตามหลัก3RS 

เพื่อลดปริมาณขยะ

มูลฝอยในชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

โครงการกำจัด

ขยะอย่างถูกวิธี 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กำจัดขยะอย่างถูก

วิธี 

สำนักปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย บ้านนางทองเล็ก  
คำซาวด์  บ้านสระข่อย หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 107 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
 

225,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย บ้านนายสุทิน  
เดชดี บ้านสระข่อย หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 150 เมตร 
กว้าง 6 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
 
 

540,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 

 

 
 

59 



 

 
 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยปากทางเข้าบ้าน
นายพงษ์ศักดิ์  สามารถ บ้านสระ
ข่อย หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 107 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
 

225,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย บ้านนางวาริน
อินทร์ธูป บ้านสระข่อย หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 83 เมตร กว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
 
 

- 200,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย บ้านนางมาเรียม  
เปล่งผิว  บ้านสระข่อย หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 85 เมตร กว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
 

204,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย บ้านนางแฉล้ม  
สมบูรณ์ บ้านสระข่อย หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 37 เมตร กว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
 
 

- - 89,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย บ้านนางยอด  
บุญสพ  บ้านสระข่อย หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 251 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

- 603,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย บ้านนางศรี  
เจนการ  บ้านสระข่อย หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 70 เมตร กว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
 
 

168,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย บ้านนางบุญเรือง
ม่วงขาว บ้านสระข่อย หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 50 เมตร กว้าง 
3.50 เมตรหนา 
0.15 เมตร 
 

- - 105,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จากปากทางเข้าวัด
สระข่อย – บริเวณสามแยกวัด
สระข่อย  หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ยาว 700 เมตร 
กว้าง 4.50 เมตร  
 
 

- 1,420,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย บ้านนางรุจี  
ทองอินทร์ บ้านโคกมอญ หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 60 เมตร กว้าง 
3 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
 

108,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จาก
แยกทางขวาง หมู่ท่ี 2 – หมู่ท่ี 1 
ต.โคกไทย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ยาว 2,500 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร  
 
 

- 438,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจาก
หลังวัดแสงสว่าง – แยกทางขวาง 
หมู่ท่ี 2  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ยาว 2,400 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร  
 

420,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจาก
แยกทางขวาง ม.3 – ม.7 ต.บ้าน
ซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ยาว 900 เมตร 
กว้าง 3 เมตร  
 
 

135,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตจากปากทางร้านเค้ก 
โคกไทย – บ้านนางลิ้นจี่ ธรรมโชติ 
บ้านโคกไทย  หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติก  
ยาว 465 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร  
 

- 600,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยใต้วัดหนองเกตุ 
บ้านหนองเกตุ หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 170 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 
 

357,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากทางเข้าบ้านนาง   
วาริน –บ้านนายสุพรรณ หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 180 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

432,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากถนนเส้นบุยาว –
บ้านนายธวัช  สามเสน หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 330 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 
 

- 792,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยนางคำไพ  ยาฮ๊ะ 
(ต่อ คสล.เดิม) หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

240,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

45 โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้าน
นายบรรทม หมู่ท่ี 5- คลองหนอง
คล้า หมู่ท่ี 6 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 
 

ท่อระบายน้ำขนาด 
Ø 0.80 x 1.00  
ตามแบบ อบต. 
ระยะทาง 700 เมตร 
 
 

- - 483,000 - - ประชาชนไม่มี
ปัญหาน้ำท่วมขัง
ในบ้านเรือน  
 

มีระบบการระบายน้ำ
ท่ีดีไม่เกิดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง  
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนางลำดวน  
ลาวงศ์เกิด หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการคมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กยาว 140 
เมตร กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมเสริมถนนลูกรัง 

336,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าบ่อขยะ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการคมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กยาว 160 
เมตร กว้าง 6 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 
 

- - 576,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการขยายเขตประปาจาก
หน้าบ้านนางมนัสพร สุภาพ – 
บ้านนายประไพ  คงยศ หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดอุปโภคบริโภค
และน้ำเพ่ือการเกษตร
ท่ีเพียงพอ  
 
 

ขยายเขตประปา 
ยาว 1,100 เมตร 
ตามแบบ อบต.
กำหนด 
 

- 300,000 - - - ท่อประปาท่ีได้
มาตรฐานมี
ระยะทาง 1,100
เมตร  
 

ประชาชนมีน้ำท่ี
สะอาดเพื่ออุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอ  
 
 
 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ทางเข้าบ่อขยะ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการคมนาคม 
 
 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ยาว 160 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

48,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้าน
หนองแสง หมู่ท่ี 6 

เพื่อฝังกลบขยะให้ถูก
หลักสุขาภิบาล 

ปรับปรุงบ่อขยะ 
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80ของ
ขยะมีการฝังกลบ
อย่างถูกวิธี 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ได้รับการฝังกลบตาม
หลักสุขาภิบาล 
 
 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 3/2 หน้าบ้าน
นายมนัส เอื้อเฟื้อ - บ้านนาง
ละออ  เครือเทศ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการคมนาคม 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

427,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย2 ถึงซอย 4  
(ต่อจาก คสล.เดิม)  
บ้านโคกพนมดี หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการคมนาคม 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 4 เมตร 
ยาว 320 เมตร  
หนา 0.15เมตร 

768,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 
 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 
(ต่อจาก คสล.เดมิ)  
บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการคมนาคม 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 6 เมตร 
ยาว 340 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
เสริมถนนลูกรัง 

1,250,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย 

เพื่อใช้เป็นท่ีสำหรับ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสระ
ข่อย 
 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสระ
ข่อย ตามแบบ 
อบต.กำหนด 

 

- - - 3,500,000 - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารเรียน
สำหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารเรียนสำหรับใช้
ในการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 

กองการศึกษาฯ 

55 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน 

เพื่อใช้เป็นท่ีสำหรับ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโป่ง
ตะเคียน 
 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโป่ง
ตะเคียน ตามแบบ 
อบต.กำหนด 
 
 

- 3,500,000 
 

-  - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารเรียน
สำหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารเรียนสำหรับใช้
ในการจัดการเรียน
การสอน 
 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างต่อเติม
กำแพงบริเวณข้างห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
ตะเคียน 

เพื่อสร้างปรับปรุง
พัฒนาอาคาร
สถานท่ีให้มีความ
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างต่อเติม
กำแพงบริเวณข้าง
ห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โป่งตะเคียน ตาม
แบบ อบต.กำหนด 
 

100,000 - - - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสภาพอาคารท่ีดี
ปลอดภัย 
 
 
 

กองการศึกษาฯ 

57 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมรอบอาคาร 
ศพด.บ้านสระข่อย 

เพื่อให้ ศพด.มี
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะต่อการเรียนรู้ 

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
รอบอาคาร ศพด.
บ้านสระข่อยตาม
แบบ อบต.กำหนด 
 
 

- 50,000 - - - ศพด.มี
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะต่อการ
เรียนรู้ 

ศพด.บ้านสระข่อยมี
สภาพแวดล้อมท่ี
สวยงาม 

กองการศึกษาฯ 

 
 

 



 

 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ
สิ่งปฏิกูล (ห้องน้ำห้องส้วม) 
ศพด.บ้านโคกพนมดี 

เพื่อความปลอดภัย 
ไม่มีสิ่งปฏิกูลตกค้าง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อสิ่งปฏิกูล 
(ห้องน้ำห้องส้วม) 
ศพด.บ้านโคกพนมดี
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

100,000 - - - - ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อสิ่ง
ปฏิกูล (ห้องน้ำ
ห้องส้วม) จำนวน 
1 แห่ง 

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของ
เด็กนักเรียน 

กองการศึกษาฯ 

59 โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียนภายในและภายนอก 
ศพด.บ้านโคกพนมดี 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียนให้สวยงาม 

ปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียนภายในและ
ภายนอกตามแบบ 
อบต.กำหนด 

- 100,000 - - - ปรับปรุงทาสี
อาคารเรียน
ภายในและ
ภายนอก จำนวน 
1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีจัดการเรียน
การสอนสวยงามเป็น
ระเบียบเหมาะกับการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 

60 
 

โครงการกั้นห้องกระจกบริเวณ
ด้านหน้าอาคารเรียน ศพด.
บ้านโคกพนมดี 

เพื่อให้บริเวณ
ด้านหน้าอาคาร
เรียนเป็นสัดส่วน
และเพิ่มความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

กั้นห้องกระจก
บริเวณด้านหน้า
อาคารเรียนศพด.
บ้านโคกพนมดีตาม
แบบ อบต.กำหนด 

- - 100,000 - - อาคารเรียนมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

บริเวณด้านหน้า
อาคารเรียนเป็น
สัดส่วนและเพิ่มความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการต่อเติมกันสาดด้าน
หน้าต่างอาคาร ศพด.บ้าน
โคกพนมดี 

เพื่อป้องกันแสงแดด
ส่องในห้องเรียน และ
ฝนสาดเข้าห้องเรียน 

ต่อเติมกันสาดด้าน
หน้าต่างอาคาร 
ศพด.บ้านโคกพนมดี 
ตามแบบ อบต.
กำหนด 
 

- - - 100,000 - อาคารเรียนมีความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ศพด.มีกันสาดด้าน
หน้าต่างป้องกัน
แสงแดดส่องใน
ห้องเรียน 

กองการศึกษาฯ 

62 โครงการติดตั้งเหล็กดัด
ภายในอาคารเรียน ศพด.
บ้านโคกพนมดี 

เพื่อให้อาคารเรียนมี
เหล็กดัดครบทุกบาน
หน้าต่าง 
 

ติดตั้งเหล็กดัด
ภายในอาคารเรียน 
ศพด.บ้านโคกพนมดี
ตามแบบ อบต.
กำหนด 
 
 

- 90,000 - - - อาคารเรียนมีความ
สวยงามและมีความ
ปลอดภัย 

ศพด.มีเหล็กดัดครบ
ทุกบานหน้าต่าง
ภายในอาคารเรียน 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการต่อเติมหลังคา
เชื่อมต่อทางเดินด้านหน้าและ
ด้านหลัง ศพด.บ้านโคกพนมดี 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีสถานท่ี
เรียนท่ีปลอดภัย 

ต่อเติมหลังคา
เชื่อมต่อทางเดิน
ด้านหน้าด้านหลัง
ศพด.บ้านโคกพนมดี
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

100,000 - - - - อาคารเรียนมีความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความร่มรื่นและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

64 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ
คุณครู(อาคารหลังเก่า) ศพด.
บ้านโคกพนมดี 

เพื่อมีห้องน้ำท่ี
สะดวกถูกหลัก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงห้องน้ำ
คุณครู(อาคารหลัง
เก่า) ศพด.บ้านโคก
พนมด ีตามแบบ 
อบต.กำหนด 

- - - - 100,000 ห้องน้ำคุณครูมี
ความสะอาดและ
ปลอดภัย 

ห้องน้ำคุณครูสะดวกถูก
หลักสุขลักษณะ 

กองการศึกษาฯ 

65 โครงการสร้างห้องพยาบาล 
ศพด.บ้านโคกพนมดี 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีห้อง
พยาบาลท่ีได้
มาตรฐาน 

สร้างห้องพยาบาล 
ศพด.บ้านโคกพนมดี
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

- - - 150,000 - สร้างห้องพยาบาล
จำนวน 1 ห้อง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องพยาบาลท่ีได้
มาตรฐานเป็นแหล่ง
ให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยแก่ผู้เรียนและครู 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 
 
 

โครงการปรับปรุงหลังคาและ
พื้นห้องรับประทานอาหารเด็ก 
ศพด.บ้านโคกพนมดี 
 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีสถานท่ี
รับประทาน
อาหารท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

ปรับปรุงหลังคาและพื้น
ห้องรับประทานอาหาร
เด็ก ศพด.บ้านโคกพนมดี 
ตามแบบ อบต.กำหนด 
 

- 100,000 - - - อาคารเรียนมีความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

สถานท่ีรับประทาน
อาหารเด็กมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

67 โครงการปรับปรุงห้องน้ำเด็ก 
(กั้นห้อง) ศพด.บ้านโคกพนมดี 

เพื่อให้เด็กมี
ห้องน้ำท่ีสะดวก
ถูกหลัก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงห้องน้ำเด็ก 
(กั้นห้อง) ศพด.บ้านโคก
พนมด ีตามแบบ อบต.
กำหนด 
 

- - 100,000 - - ห้องน้ำมีความ
สะอาดถูกหลัก
สุขลักษณะ 

ห้องน้ำเดก็สะดวก
ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษาฯ 

68 โครงการปรับปรุงห้องน้ำเด็ก 
ศพด.บ้านโคกพนมดี 

เพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนชักโครก
ห้องน้ำเด็ก ศพด.
บ้านโคกพนมดี 

ปรับปรุงห้องน้ำเปล่ียนชัก
โครกห้องน้ำเด็ก ศพด.
บ้านโคกพนมดี ตามแบบ 
อบต.กำหนด 

50,000 
 

- - - - ห้องน้ำมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ห้องน้ำเด็กสะดวก
ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ
เด็ก ศพด.บ้านโคกพนมดี 

เพื่อปรับปรุงเปลี่ยน
ชักโครกห้องน้ำเด็ก 
ศพด.บ้านโคกพนมดี 

ปรับปรุงห้องน้ำ
เปลี่ยนชักโครก
ห้องน้ำเด็ก ศพด.บ้าน
โคกพนมด ีตามแบบ 
อบต.กำหนด 

50,000 
 

- - - - ห้องน้ำมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ห้องน้ำเด็กสะดวก
ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษาฯ 

70 
 

โครงการกั้นบริเวณ
ด้านหลังอาคารหลังเก่า
ศพด.บ้านโคกพนมดี 

เพื่อให้ด้านหลังอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
พื้นท่ีใช้สอยได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กั้นบริเวณด้านหลัง
อาคารหลังเก่า ศพด.
บ้านโคกพนมดีตาม
แบบ อบต.กำหนด 

- - - 100,000 - ด้านหลังอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ด้านหลังอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นท่ี
ใช้สอยได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

71 โครงการปรับปรุงประตูรั้ว
ด้านหน้า ศพด.บ้านโคก
พนมดี 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ซ่อมแซมประตูรั้ว
ด้านหน้า ศพด.บ้าน
โคกพนมดตีามแบบ 
อบต.กำหนด 

- 
 

- 
 

50,000 
 

- 
 

- 
 

ประตูรั้วด้านหน้า 
ศพด.บ้านโคกพนม
ดีมีสภาพท่ีแข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการติดตั้งประตูกระจก
ด้านหน้าห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกพนมดี 
 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อนักเรียน 

ทำประตูกระจกด้านหน้า
ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคกพนมดีตาม
แบบ อบต.กำหนด 

50,000 
 

- - - 
 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

73 โครงการก่อสร้างรั้วและป้าย
ชื่อโรงเรียนบริเวณรอบพื้นท่ี
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดแสงสว่าง 

เพื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย 

ก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคาร
เรียนบริเวณสนามเด็กเล่น
และรอบอาคารเรียนตาม
แบบ อบต.กำหนด 

- 
 

400,000 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองการศึกษาฯ 

74 โครงการปรับปรุงหลังคา
และรางน้ำอาคารเรียน 
ศพด.โรงเรียนวัดแสงสว่าง 

เพื่อซ่อมแซมหลังคา
อาคารเรยีนและราง
น้ำฝนล้นราง 

ซ่อมแซมต่อเติมหลังคา 
และรางน้ำอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
แบบ อบต.กำหนด 

200,000 
 

- - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีหลังคา และราง
น้ำท่ีแข็งแรง ไม่
รั่วซึม 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 โครงการปรับปรุงห้องครัว 
ศพด.โรงเรียนวัดแสงสว่าง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องครัวเพื่อเป็น
สถานท่ีประกอบอาหาร
ท่ีถูก สุขลักษณะ 
สะอาด ปลอดภัย 

ต่อเติมห้องครัว  
ปูพื้นกระเบื้องพื้นท่ี
ประกอบอาหารและ
รับประทานอาหารตาม
แบบ อบต.กำหนด 
 

- 
 

- 200,000 - 
 

- ห้องครัวมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ห้องครัวประกอบอาหาร
มีความสะอาด 
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

76 
 

โครงการกั้นห้องเรียน ศพด.
โรงเรียนวัดแสงสว่าง 

เพื่อมีห้องเรียนเพิ่ม 1 
ห้อง เพื่อแยกเด็กสอน
ตามช่วงวัย 

กั้นห้องเรียนจำนวน 1 
ห้องเรียนตามแบบ 
อบต.กำหนด 

- 100,000 - - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

มีห้องเรียนเพิ่ม 1ห้อง 
เพื่อแยกเด็กสอนตาม
ช่วงวัย มีห้องจัด
ประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
สำนักงาน อบต.โคกไทย 

เพื่อเป็นความรักษา
ความปลอดภัยใน
สถานท่ีราชการ 

ก่อสร้างรั้วรอบ
สำนักงาน พร้อม
ป้ายชื่อสำนักงาน
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

3,000,000 - - - - อบต.มีความ
สวยงามและ
ปลอดภัย 

อบต.มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ตำบลและของ 
อบต. 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ตาม
แบบ อบต.กำหนด 

- 4,500,000 - - - ร้อยละ 100 ของ 
ประชาชนท่ีได้ใช้
บริการมีความพึง 
พอใจ 

มีอาคารใช้
สำหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

79 โครงการต่อเติมสำนักงาน 
อบต.โคกไทย 

เพื่อใช้เป็นห้องเก็บ
ของหรือทำกิจกรรม
อื่นๆ 

ต่อเตมิอาคาร
สำนักงานตามแบบ 
อบต.กำหนด 

- - 1,000,000 - - สำนักงาน อบต.
โคกไทยมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

มีห้องใช้สำหรับ
เก็บของหรือทำ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

 
 

 

82 



 

 
 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

80 โครงการถมดินด้านหลัง
อาคาร อบต.โคกไทย 

เพื่อเป็นการปรับพ้ืนท่ี
ด้านหลัง อบต.ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ถมดินด้านหลังสำนักงาน
ตามแบบ อบต.กำหนด 

- - 800,000 - - ภูมิทัศน์ อบต.
โคกไทยมีความ
สวยงาม 

พื้นท่ีด้านหลัง อบต.เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างอาคารงาน
ป้องกันฯพร้อมโรงจอด
รถดับเพลิง 

เพื่อเป็นศูนย์งาน
ป้องกันฯและจอด
รถดับเพลิง 

ก่อสร้างอาคารงาน
ป้องกันฯพร้อมโรงจอด
รถดับเพลิงตามแบบ 
อบต.กำหนด 

2,500,000 - - - - อาคารงาน
ป้องกันและโรง
จอดรถดับเพลิง 1 
แห่ง 

อาคารและที่จอด
รถดับเพลิงมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

สำนักปลัด 
 

รวม  56  โครงการ - - 12,233,000 13,393,000 3,703,000 3,850,000 300,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและ
เทิดพระเกียรติ
พระบรมวงศานุ
วงษ์ทุกพระองค์ 

จัดกิจกรรมงานพิธี
และงานรัฐพิธีต่างๆ 
ตามนโยบาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ประชากรใน
พื้นท่ีได้แสดง
ความ
จงรักภักดี 

ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดีและ
เทิดพระเกียรติ 

สำนักปลัด 

83 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนตำบล 
โคกไทย 

เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ด้าน
กฎหมาย 

จัดโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความรู้ด้าน
กฎหมาย 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายมากขึ้น 

สำนักปลัด 

84 โครงการ Big cleaning day เพื่อส่งเสริมการ
สร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนรัก
ความสะอาด  

จัดกิจกรรมโครงการ 
Big cleaning day 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีจิตสำนึกให้
ประชาชนรัก
สะอาด  

ประชาชนมี
จิตสำนึกให้
ประชาชนรัก
สะอาด 

 

สำนักปลัด 

 
 
 

84 



 

 
 

 

          
 

 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 โครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนะศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงานจ้างของ 
อบต. และผู้นำชุมชน 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทำงานให้มาก
ขึ้น 

จัดอบรมสัมมนา
และทัศนะศึกษาดู
งานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน 
อบต.และผู้นำชุมชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ประสิทธิภาพ
ในการทำงาน
เพิ่มมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ประสิทธิภาพใน
การทำงานเพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

86 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อให้ผู้บริหาร 
พนง. สมาชิก 
อบต. และผู้นำ
ชุมชนมีคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีดี
งาม 

จัดโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การทำงานมาก
ขึ้น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ทำงานมากขึ้น 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

เพื่อสนับสนุน
ความรักความ
สามัคคี
ปรองดองของ
คนในชุมชน 

จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 
เช่น การจัดกีฬานันทนาการ
เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน 
-การจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์อัน
เป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจคนท้ังชาติ 
เป็นต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ประสิทธิภาพ
ในการทำงาน
เพิ่มมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความสามัคคี
ปรองดองกัน
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 โครงการจิตอาสา เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและ
แสดงความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช
และพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ เช่น 
“เราทำความดีเพ่ือ
ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์”  
“เราทำความดีด้วย
หัวใจ” ฯลฯ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย 
ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถดำเนิน
โครงการได้
ตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนมีความ
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช
และพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้
การปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลผู้เสียภาษี
แผนท่ีภาษีมี
ระบบจัดเก็บ
เอกสาร
โปรแกรมแผนท่ี
ภาษีท่ีแน่นอน 

ปรับปรุงพัฒนาและ
จัดทำระบบ
ฐานข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนระบบแผน
ท่ีภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อมูลแผนท่ีภาษี
มีความเป็น
ปัจจุบันสามารถ
นำไปใช้ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

กองคลัง 

90 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษี
ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ออกจัดเก็บภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างนอกสถานท่ีให้
ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 
ในการชำระภาษี
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นในการชำระ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

กองคลัง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง 
จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกัน
กระทำความผิดจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน (ทุจริต
คอร์รัปชั่น) 

เพื่อเสริมสร้าง 
จิตสำนึก ค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
การป้องกัน
กระทำความผิด
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  
 

จัดอบรม สัมมนา
ให้กับ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน
จ้าง และประชาชน
ในพื้นท่ี 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดโครงการ
ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 
และประชาชน
ในพื้นท่ี 
 

เกิดจิตสำนึก
ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและ
ต่อต้าน
คอร์รัปชั่นในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

รวม 10 โครงการ - - 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 - - - 
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 90 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรม/
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกเพื่อ
ฝึกอบรม/ทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 40
คน 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม/
ทบทวน 
 

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 
ได้รับการฝึกอบรม
สามารถนำความรู้
ไปปฏิบัติได้ 
 
 
 
 

สำนักปลัด 

93 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร) 

เพื่อมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
การป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณะภัย  

เพื่อฝึกอบรมให้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดอบรม
เจ้าหน้าท่ี
จำนวน 1 ครั้ง 
 

เจ้าหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สำนักปลัด 

   
 



 

 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 โครงการอบรมให้ความรู้ 
ความปลอดภัยเรื่องอัคคีภัยใน
สถานศึกษา  

เพื่อเป็นการเตรียม
ความ พร้อมและ
เสริมสร้าง ทักษะ
ความรู้ให้แก่ 
นักเรียนใน
สถานศึกษาในเขต 
อบต.โคกไทย 
 
 

จัดโครงการอบรมให้
ความรู้ ความ
ปลอดภัยเรื่อง 
อัคคีภัยใน
สถานศึกษา 
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลโคกไทย 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้า 
อบรมมีความรู้
ในด้าน อัคคีภัย  

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ 
ระงับอัคคีภัย 
 
 
 

สำนักปลัด 

95 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและ
เสริมสร้างทักษะ
ความรู้ให้แก่ 
ประชาชน 

จัดโครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
เขตพื้นท่ี 
ตำบลโคกไทย
๕๐ คน  

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ 
ระงับอัคคีภัย 

สำนักปลัด 
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 แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมาและ
สะดวกในการ 
ขับขี่ยานพาหนะ
ช่วงเทศกาล 
 

จดัโครงการจำนวน 
2 ครั้ง 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จัดโครงการ 
ปีละ 2 ครั้ง 
 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

สำนักปลัด 

รวม 5  โครงการ - - 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

97 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ใช้เป็นสถานท่ีกลางสำหรับ 
อปท.ในท้องถิ่นเขตอำเภอ
ศรีมโหสถ 

เพื่ออุดหนุนการ
จัดโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ 
ประชาชนฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
เพื่อการดำเนิน
โครงการศูนย์ 
ปฏิบัติการร่วมใน
การ ช่วยเหลือ
ประชาชนฯ 
(สถานท่ีกลาง) 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของ 
ความสำเร็จใน
การจัด 
โครงการ 

เป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

98 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 

 

 

เพื่อปลูกจิตสำนึก
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

อบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
ชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูอ้บรมมี
ความรู้ ความ 
เข้าใจเรื่องยา
เสพติดร้อยละ 
80 
 
 
 

สถานศึกษาชุมชน 
และสถาน 
ประกอบการ
ภายในเขตตำบล
โคกไทยมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องยาเสพติด 

สำนักปลัด 
 

 

93   



 

 
 

       แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
ช่วยให้มี
สุขภาพจิตท่ีดีขึ้นมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 

ดำเนินการจัดต้ัง
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มาร่วมกันทำ
กิจกรรมท่ีผู้สูงอายุ
สามารถทำได้ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมี
สุขภาพจิตท่ีดี 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงและอยู่
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สำนักปลัด 

100 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

จัดโครงการการ
ประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ชุมชน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 

สำนักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยในท้องถิ่นให้คง
อยู่ 
  

จัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ในตำบลโคก
ไทย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน
ตำบลโคกไทย 

วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
ในท้องถิ่นคงอยู่
สืบต่อไป 
  

กองการศึกษาฯ 

102 โครงการประเพณีหล่อ
เทียนพรรษาและถวาย
เทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริมวัน
สำคัญทางศาสนา 
และประเพณีต่างๆ
ให้คงอยู่ต่อไป 
 
 

จัดกิจกรรมวันสำคัญ 
ทางศาสนาและ
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
เขต อบต.โคก
ไทย 
 

ประชาชน
ตระหนักถึง 
ความสำคัญทาง
ศาสนาและ
ประเพณีต่าง ๆ 
 
 
 

กองการศึกษาฯ 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

103 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยในท้องถิ่นให้คง
อยู่ 
 
 

จัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทงให้กับ
ประชาชนในตำบล 
โคกไทย 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 

วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
ในท้องถิ่นคงอยู่
สืบต่อไป 
 
 
 

กองการศึกษาฯ 

104 โครงการจัดงานประเพณีใน
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีในท้องถิ่นใน
ตำบลโคกไทย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 

วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
ในท้องถิ่นคงอยู่
สืบต่อไป 
  

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 96 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โครงการงานมาฆปูรมีศรี
ปราจีน 

เพื่อสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยในท้องถิ่นให้คง
อยู่ 
  

จัดกิจกรรมงานมาฆปรู
มีศรีปราจีนให้กับ
ประชาชน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 

วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
ในท้องถิ่นคงอยู่
สืบต่อไป 
  

กองการศึกษาฯ 

รวม 5  โครงการ - - 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 - - - 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

97 



 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

106 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชน 
ตระหนักและให้
ความสำคัญของ 
เด็กและเยาวชน 
  

จัดกิจกรรมวันเด็ก
ให้กับเยาวชนและ
เด็กในตำบลโคก
ไทย   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเด็กใน
ตำบลโคกไทย
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ 80 
  

เด็กและเยาวชน
ได้ตระหนักถึง
หน้าท่ีและ
ความสำคัญของ
ตน 
 
  

กองการศึกษาฯ 

107 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 
  

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้และศึกษา 
ดูงานให้กับครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษา 
  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือ 
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ 

เด็กได้รับ
ประสบการณ์ 
ใหม่ๆจาก
บุคลากร 
 
  

กองการศึกษาฯ 

 

 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

108 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขต อบต.โคกไทย 
  

เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย 
ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
  

จัดซ้ืออาหารเสริม
(นม) ให้กับ ศพด. 
และนักเรียนใน
เขตพื้นท่ี อบต.
โคกไทย 
 
  

1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม)  
 
  

นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
ท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรงเติบ 
โตตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
  

กองการศึกษาฯ 

109 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียน (สพฐ). 
ในเขต อบต.โคกไทย 
  

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน 
อาหารท่ีมี
ประโยชน์ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้
โรงเรียนในเขต 
อบต.โคกไทย 
  

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ี
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 
ทุกคน 

นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
ท่ีสมบูรณ์เติบโต
ตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน  

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

110 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
 
  

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.
โคกไทย 
 
 
 
 
  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
โดยวิธีเบิกหักผลักส่งมีรายการดังน้ี 
1. เป็นค่าอาหารกลางวัน 
2.เป็นค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) 
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-ค่าอื่นๆ ฯลฯ 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 เด็กนักเรียนได้รับ
ประทาน 
อาหารกลางวันท่ี
ถูกต้องตาม 
หลักโภชนาการ
ทุกคนเด็ก
นักเรียนทุกคน
ได้รับอุปกรณ์การ
เรียน 
 
 
 
  

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ 
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 
เติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
  

กองการศึกษาฯ 

 
 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 

100 



 

 
 

3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111 โครงการพัฒนาเด็กเล็กศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู่ปลอดโรค 
ปลอดภัยพัฒนาการสมวัย  
ฟันดีไม่ผุ โภชนาการอาหารดี
วัคซีนครบตามเกณฑ์ 

เพื่อสง่เสริมให้ครู 
ผู้ปกครองเด็กมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคของ
เด็ก 
  

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ตามโครงการ
พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู่ปลอด
โรค ปลอดภัย
พัฒนาการสมวัย  
ฟันดีไม่ผุ โภชนาการ
อาหารดี วัคซีนครบ
ตามเกณฑ์ 
  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครู ผู้ปกครอง
เด็กมีความรู้
ได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือ 
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ 
 
  

ครู ผู้ปกครองเด็กมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคของ
เด็ก 
 
  

กองการศึกษาฯ  

112 โครงการพื้นท่ีสีเขียวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี 

เพื่อลดภาวะโลกร้อน
และเพื่อภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 
 

จัดซ้ือดินและต้นไม้
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
สะอาดและ
สวยงาม 

ลดภาวะโลกร้อนและ
เพื่อภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

กองการศึกษาฯ 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
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3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้วยกระบวนการลูกเสือ
เนตรนารี 
(โรงเรียนวัดสระข่อย)    

เพื่อส่งเสริมการ
ฝึกอบรมลูกเสือ
เนตรนารีต้านภัย
ยาเสพติด  

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในเขต อบต.
โคกไทย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อุดหนุน
โครงการ  
ร้อยละ 100 
  

นักเรียนลูกเสือ
และเนตรนารีมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันยา
เสพติดเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

114 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 
(โรงเรียนวัดแสงสว่าง)   

เพื่อส่งเสริม
ทักษะด้าน
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ  

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในเขต อบต.
โคกไทย 
  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน
โครงการ  
ร้อยละ 100 
  

นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะวิชา
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

115 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ
เนตรนารีต้านภัยยาเสพติด 
(โรงเรียนวัดแสงสว่าง)    

เพื่อส่งเสริมการ
ฝึกอบรมลูกเสือ
เนตรนารีต้านภัย
ยาเสพติด  

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในเขต อบต.
โคกไทย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน
โครงการ  
ร้อยละ 100 
  

นักเรียนลูกเสือ
และเนตรนารีมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันยา
เสพติดเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

116 โครงการส่งเสริมการศึกษา
จ้างครูสอน (ครูไม่ครบชั้น
เรียน) 
(โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน)    

เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐาน
ของสำนักงาน
คณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในเขต อบต.
โคกไทย 
  

54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 อุดหนุน
โครงการ  
ร้อยละ 100 
  

ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐานของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กองการศึกษาฯ 

 
 

 
 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
117 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 

 (โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน) 
เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน
ด้านดนตรีไทย 
  

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในเขต อบต.
โคกไทย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุน
โครงการ  
ร้อยละ 100 
  

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ
ด้านดนตรีไทย
เพิ่มมากขึ้น 
 
  

กองการศึกษาฯ 

118 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-
จริยธรรม 
(โรงเรียนบ้านโคกพนมดี) 

เพื่อให้นักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมได้
เรียนรู้หลักธรรม
ทางศาสนา 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในเขต อบต.
โคกไทย 
  

57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 อุดหนุน
โครงการ  
ร้อยละ 100 
  

นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยม ซึมซับ
คุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดี  

กองการศึกษาฯ 

รวม 13  โครงการ - - 7,631,000 7,631,000 7,631,000 7,631,000 7,631,000 - - - 
 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 
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119 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติดตำบลโคกไทย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดแข่งขันกีฬาให้กับ
เด็กและเยาวชนตำบล
โคกไทย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กและ
เยาวชนตำบล
โคกไทยและ
ห่างไกลยา 

เสพติด 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมี
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 

กองการศึกษาฯ 

120 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อให้เยาวชนมี
สุขภาพร่างกาย 

 

จัดกิจกรรมกีฬาให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกไทย 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนได้
เข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ 80 

เพื่อให้เด็ก รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย 

 

กองการศึกษาฯ 

รวม 2  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

 
 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.5 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อรณรงค์และ
ป้องกันโรค

 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 

ผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจถึง 

สำนักปลัด 
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ไข้เลือดออกใน
พืน้ท่ีครอบคลุม
ท้ัง 7 หมู่บ้าน 
 
 

เลือดออก 
 
 

เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

การควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่าง 
ถูกวิธีและเหมาะสม 
 
 

122 โครงการส่งเสริมความรู้ให้แก่
ประชาชนในด้านการป้องกัน
รักษาโรคติดต่อท่ีอุบัติขึ้นใหม่ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันรักษา
โรคติดต่อท่ีอุบัติ
ขึ้นใหม่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ  
เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  
ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

สำนักปลัด 

                           แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.5 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

123 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อท่ัวไป 

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อ 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100
ของประชากร
มีสุขภาพท่ีดี
ปราศจาก
โรคตดิต่อ 

ประชากรมี
สุขภาพท่ีดี
ปราศจาก
โรคตดิต่อ 

สำนักปลัด 

124 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ 
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ  
พระเจ้าฟ้าฯกรมพระศรี 
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้  
ทักษะ ในการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 
 

- อบรมให้ความรู้แก่
แกนนำชุมชน 
- ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
ในสุนัขและแมว ใน
พื้นท่ีตำบลโคกไทย 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ประสิทธิภาพ
ในการทำงาน
เพิ่มมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ประสิทธิภาพใน
การทำงานเพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

 
   

   
 

 
 แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.5 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ
หน้าท่ีในระดับพ้ืนท่ี 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อนหรือไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในการดำรง
ชีพ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยอาจ
ให้เป็นสิ่งของหรือจ่าย
เป็นเงินหรือการ
จัดบริการสาธารณะ 

-เพื่อให้การ
ช่วยเหลือแก่
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อนใน
พื้นที ่
-ด้านส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้มี
สิทธ์ิไดร้ับ
ความ
ช่วยเหลือ(ตาม
ระเบียบ) ร้อย
ละ100 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

สำนักปลัด 

126 โครงการฝึกอบรมสุขภาพ
เพื่อผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง 
 
 

จัดกิจกรรมอบรม
สุขภาพเพ่ือผู้สูงอายุ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

 
                                                            

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.5 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

127 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข เช่น 
-โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
-โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 
-โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ชุมชนนำโครงการ
ตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข
มาใช้ในการดูแล
สุขภาพ 
 
 
 

อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
อบต.โคกไทยเกี่ยวกับ
สุขภาพ 
 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนร้อยละ
80มีสุขภาพดี 
 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบัติ 

สำนักปลัด 

รวม 7   โครงการ - - 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 - - - 
 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

128 โครงการจัดอบรมยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 
(วันคนพิการสากล) 

เพื่อใหค้นพิการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

จัดอบรมโครงการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 
(วันคนพิการสากล) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100ของ
ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

129 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาเด็กยากไร้ 

เพื่อใหเ้ด็กมี
โอกาสได้รับ
การศึกษา 

สนับสนุนการศึกษา
ให้แก่เด็กยากไร้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กยากไร้
ได้รับ
ทุนการศึกษา 

เด็กยากไร้ได้รับ
ทุนการศึกษา 

สำนักปลัด 

130 โครงการอบรมสิทธิบทบาทและ
หน้าท่ีสตรีต่อสังคม 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีในสังคม 

อบรมให้ความรู้กับ
กลุ่มสตรีในพื้นท่ี 
อบต.โคกไทย 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ100ของ
กลุ่มสตรีได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มสตรีได้รับ
ความรู้และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 - - - 
 
 

 

  

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
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องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสมุนไพรสู่มาตรฐานความปลอดภัยและเชื่อมโยงตลาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้า 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

131 โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก 
พืชสวนครัวรั้วกินได้ 

เพื่อให้เกษตรกร
สามารถนำเมล็ด
พันธุ์ผักที่
เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ
ในการ
ดำเนินงาน 

จัดฝึกอบรมการ
จัดหาเมล็ดพันธุ์ผัก
ท่ีใช้ในการเพาะปลูก
นำมาเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของประชาชน
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

กลุ่มเกษตรกร
สามารถรวมกลุ่ม
กันสร้างรายได้
และเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

สำนักปลัด 

132 โครงการเกษตรผสมผสานตาม
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลโคกไทย 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรเกิด
การรวมกลุ่ม
ทำงานทางการ
เกษตรแบบ
ผสมผสานยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดฝึกอบรมกลุ่ม
เกษตรกรตามแนว
พระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของประชากรมี
ความเข้าใจใน
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริ
สามารถนำมา
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันได้ 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
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สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสมุนไพรสู่มาตรฐานความปลอดภัยและเชื่อมโยงตลาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้า 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 แผนงานการเกษตร  (งานส่งเสริมการเกษตร) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

133 โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มผลผลิตให้แก่
เกษตรกรและเพิ่ม
รายได้ให้กับ
เกษตรกร 

จัดโครงการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
ปรับปรุงการผลิต
พืชผักของเกษตรกร
ให้ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนพื้นท่ีใน
การปลูก 

สามารถผลิต
พืชผักที่มี
คุณภาพป้อนสู่
ตลาด 

สำนักปลัด 

134 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จดักิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 - - - 
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สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร  (งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

135 โครงการปลูกป่าและป้องกัน
ไฟป่า 

เพื่อให้พ้ืนท่ีใน
ตำบลโคกไทยมี
ป่าไม้เพิม่ขึ้น
และยังเป็นการ
ป้องกันไฟป่า 

-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปลูกป่า
บูรณาการโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานใน
อำเภอศรีมโหสถ 
-เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวใน
ตำบล 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100
ของตำบลมี
พื้นท่ีป่าไม้
เพิ่มขึ้น 

ทำให้คน ชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุล ยั่งยืนและ
ลดภาวะโลกร้อน 

สำนักปลัด 

136 โครงการปรับปรุงดินโดยใช้
ปุ๋ยพืชสด 

เพื่อปรับปรุง
สภาพดินให้มี
คุณภาพดี
เหมาะแก่การ
เพาะปลูก 

จัดกิจกรรมโครงการ
ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ย
พืชสด เช่น  
ปอเทือง ถั่วเขียว ถั่ว
พร้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณผลผลิต
ท่ีเพิ่มขึ้น 

สภาพพื้นดินมี
คุณภาพดีเหมาะแก่
การเพาะปลูก 

สำนักปลัด 

 
แบบ ผ.02 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร  (งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

137 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

เพื่อให้พ้ืนท่ีใน
ตำบลโคกไทยมี
ป่าไม้เพิ่มขึ้น 

จัดโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ
ในเขตพื้นท่ีตำบล
โคกไทย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80
ประชาชนมี
จิตสำนึกใน
การรักป่า 

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการรัก
ป่า 

สำนักปลัด 

138 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
ท่ีหายาก 

จัดโครงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 100
ของตำบลมี
พื้นท่ีป่าไม้
เพิ่มขึ้น 

พันธุ์พืชหายาก
ได้รับการอนุรักษ์ไว้ 

สำนักปลัด 

139 โครงการรณรงค์งดเผาฟาง
และตอซังพืช 

เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรได้เห็น
ประโยชน์ของการ
ไถกลบตอซัง รู้
โทษของการเผา
ฟางและตอซังพืช 

จัดกิจกรรม
โครงการรณรงค์งด
เผาฟางและตอซัง
พืชแก่เกษตรกรใน
พื้นท่ี หมอดินอาสา 
ครู และนักเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80
เกษตรกรรู้จัก
คุณประโยชน์
ของการไถกลบ
ตอซังมากขึ้น 

เกษตรกรรู้จัก
คุณประโยชน์ของ
การไถกลบตอซัง
มากขึ้น สามารถ
เข้าใจวิธีการไถกลบ
ตอซังที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.1 แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

140 ขุดสระหนองบัว หมู่ท่ี 2 เพื่อประชาชนมี
น้ำใช้สำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

ขุดสระหนองบัวพื้นท่ี 
16 ไร่ 3 งาน  
ตามแบบ อบต.กำหนด 

4,000,000 - - - - ขุดสระจำนวน 
1 สระ 

ประชาชนมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 

141 ขุดคลองโคกมอญ (ต่อจาก
คลองเดิม) หมู่ท่ี 3 ตำบล
โคกไทย – หมู่ท่ี 7 ตำบล
บ้านซ่อง 

เพื่อป้องกันการ
เกิดน้ำท่วม 

ขุดคลองต่อจากคลอง
โคกมอญเดิมบริเวณ 
ม.3 เชื่อมต่อกับเขต
ตำบลบ้านซ่อง  
อ.พนมสารคาม 
ระยะทาง 3,000 เมตร 

- - 5,000,000 - - ร้อยละ 100
ของตำบลมี
พื้นท่ีป่าไม้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภค
และการเกษตร
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 

142 โครงการขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์หลัง
สำนักงาน อบต.โคกไทย 

เพื่อให้มีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์
ตามแบบ อบต.กำหนด 

- - - 1,000,000 - อบต.โคกไทย 
มีน้ำใช้ 

อบต.โคกไทยมี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 8  โครงการ - - 4,470,000 470,000 5,470,000 1,470,000 470,000 - - - 
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แบบ ผ.01/1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

โครงการพัฒนาทีน่ำมา
จากแผนพฒันาหมู่บ้าน
และแผนพฒันาชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการหน้าบ้านสวย
หลังบ้านสวน 
2.โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์หรือปุ๋ย
ชีวภาพ 
3.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 
4.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในพื้นที่ตำบลโคก
ไทย ม.1 – ม.7 
 

1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

50,000 
 

100,000 
 
 

150,000 
 

200,000 

1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

50,000 
 

100,000 
 
 

150,000 
 

200,000 

1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

50,000 
 

100,000 
 
 

150,000 
 

200,000 

1 
 

1 
 
 
1 
 
1 

50,000 
 

100,000 
 
 

150,000 
 

200,000 
 

1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

50,000 
 

100,000 
 
 

150,000 
 

200,000 

5 
 
5 
 
 
5 
 
5 

250,000 
 

500,000 
 
 

750,000 
 

1,000,000 

รวม 4 500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000 20 2,500,000 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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117 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสมุนไพรสู่มาตรฐานความปลอดภัยและเชื่อมโยงตลาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้า 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

143 โครงการหน้าบ้านสวย
หลังบ้านสวน 

เพื่อสร้างจิตสำนึก
ประชาชนในการรักษา
ความสะอาดและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมหมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ในการจัดการ
กับความสะอาด
บริเวณหน้าบ้าน
และสนับสนุนเมล็ด
พันธ์พืชในการปลูก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของบริเวณ
บ้านของ
ประชาชนมี
ความสะอาด 

หมู่บ้านมีความ
สะอาดและสาม
รถลดรายจ่าย
เพิ่มจาการปลูก
พืชผัก 

สำนักปลัด 

144 โครงการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือ
ปุ๋ยชีวภาพให้แก่เกษตรกร
ในท้องถิ่นและเป็นการ
รณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ
แทนปุ๋ยเคมี 

-จัดกิจกรรมสาธิตฯ 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ท่ีร่วมโครงการ
มีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

เกษตรกรลด
ปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมีและ
สามารถลด
ต้นทุนรายจ่ายใน
การผลิตพืชผล
ทางการเกษตร 

สำนักปลัด 

 



 

 
 

แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสมุนไพรสู่มาตรฐานความปลอดภัยและเชื่อมโยงตลาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้า 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

145 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และทักษะด้าน
อาชีพ สามารถนำไป
ประกอบอาชีพเสริม
และอาชีพหลักเพื่อ
เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้
ประชาชนจำนวน 2 
ครั้ง 

 

 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรม มี
ความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพ สามารถ
นำไปประกอบ
อาชีพเสริมและ
อาชีพหลักได้ 

 

ประชาชนท่ีเข้ามา
รับการฝึกอบรม มี
ความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพสามารถ
นำไปประกอบ
อาชีพเสริมและ
อาชีพหลักได้ 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

146 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นท่ี
ตำบลโคกไทย ม.1 – ม.7 

เพื่อปรับปรุง

ภูมิทัศน์ใน

พื้นท่ีตำบล

โคกไทยให้

เป็นระเบียบ

สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
พื้นท่ีตำบลโคกไทย 
ม.1-ม-7 เช่น 
ตกแต่งสถานท่ี ตัด
แต่งกิ่งไม้ ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100
ของพื้นท่ีตำบล
โคกไทยมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ภูมิทัศน์ภายใน
ตำบลโคกไทยเป็น
ระเบียบสวยงาม 

สำนักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (โครงการเกินศักยภาพ) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 
1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 
3 
 
 

 
 

2,300,000 
 
 

 
 
2 
 
 

 
 

11,300,000 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 

6,930,000 
 
 

 
 

- 
 

 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
6 
 
 

 
 

20,530,000 
 
 

รวม 3 2,300,000 2 11,300,000 1 6,930,000 - - - - 6 20,530,000 
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  แบบ ผ.02/2 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

147 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หนองผักปลอด หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้าง 4 เมตร. 
ยาว 900 เมตร.หนา 0.15 
เมตร. 

2,200,000 - - - - โครงสร้าง
พื้นฐานของ 
อบต.ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง อบจ. 

148 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมสายหนอง
คล้า หมู่ท่ี.6 – บ้านบุยาว 
ม.5  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้าง 5.50 
เมตร. ยาว 2,100 เมตร.
หนา 0.15 เมตร. 

- - 6,930,000 - - โครงสร้าง
พื้นฐานของ 
อบต.ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง อบจ. 
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  แบบ ผ.02/2  

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

149 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกมอญ –สาม
แยกสุวินทวงศ์ 
 (โค้งป่าช้าเก่า)หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 ม.  
ยาว 389 ม.พื้นท่ีผิว
ทางคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,945 ตร.ม 

1,200,000 - - - - โครงสร้างพื้นฐาน
ของ อบต.ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง อบจ. 

150 โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านโคกพนมดี หมู่ท่ี 
7-บ้านหนองแสง หมู่
ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

เสริมผิวแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีต กว้าง 6 
เมตร. ยาว 4,545 
เมตร. 

- 8,500,000 - - - โครงสร้างพื้นฐาน
ของ อบต.ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง อบจ. 
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  แบบ ผ.02/2  
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สังคมมีคุณภาพ เมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ีจะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

151 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ต่อจาก คสล.เดิม) 
ซอยบ้านนางแดง –
บ้านนายคำนึง มา
รวย หมูท่ี่ 6 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 1,140 ม. 
หนา 0.15ม. 

- 2,800,000 - - - โครงสร้างพื้นฐาน
ของ อบต.ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง อบจ. 

รวม   โครงการ - - 2,300,000 11,300,000 6,930,000   - - - - 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เครื่องเล่นสนาม - 100,000 - - - กองการศึกษาฯ 

2 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังขนาด 18 น้ิวพร้อมค่าติดตั้ง  

จำนวน  6 ตัว 

18,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 

แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 

- - 75,900 - - กองการศึกษาฯ 

4 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง 30,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

5 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเคลือบเอกสารแบบเคลือบร้อน  

จำนวน 1 เครื่อง 

- 5,000 - - - กองการศึกษาฯ 

6 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว 10,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 

70 ชุด 

40,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

8 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน คูลเลอร์น้ำด่ืมสแตนเลส  จำนวน 1 ถัง 3,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

9 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเขียนหนังสือเด็กปฐมวัย 

จำนวน 35 ชุด 

50,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ หัวโค้งคาดเอ เหล็กเหลี่ยมท้ังตัว จำนวน 6 ตัว 4,800 - - - - กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

จำนวน  1  เครื่อง 

22,000 22,000 - 
  

กองการศึกษาฯ 

12 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊สำหรับงานประมวลผล 

จำนวน  3  เครื่อง 

- - 66,000 - - กองการศึกษาฯ 

13 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับหน้าขาว  จำนวน  6  ตัว 36,000 - 36,000 - - กองการศึกษาฯ 

14 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้อง CCTV  จำนวน 6 จุด - - 100,000 - - กองการศึกษาฯ 

15 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน  6 เครื่อง 

- - - 45,000 - กองการศึกษาฯ 

16 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น จำนวน 2 เครื่อง - 30,000 - - - กองการศึกษาฯ 

17 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานจำนวน  5 ตัว 15,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

18 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว 12,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

19 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตูเ้หล็กแบบ 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 

จำนวน  2  หลัง 

10,000 10,000 - - - กองการศึกษาฯ 

20 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางรองเท้าเด็กปฐมวัย จำนวน 3 หลัง 

 

27,000 - - - - กองการศึกษาฯ 



 

 
 

 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

21 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต กระจกทึบ จำนวน 2 หลัง 10,000 - 10,000 
  

กองการศึกษาฯ 

22 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 120,000 - 120,000 - - กองการศึกษาฯ 

23 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ

กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  

2,400,000 - - - - สำนักปลัด 

24 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์จำนวน  

4 ซุ้ม 

- 200,000 - 200,000 - สำนักปลัด 

25 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่

ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

- - - 1,092,000 - สำนักปลัด 

26 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อย  
๑๐ จุด สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
พรอ้มอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง บ้านโคกพนมดี หมู่ท่ี 7 

- 2,500,000 - - - สำนักปลัด 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 กำหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
 กำหนดกรอบ เวลา (Time & Time Frame) ความสอดคล้อง (Relevance) ความ เพียงพอ 
(Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และ
ผลผลิต  (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป็นต้น 
 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำ เป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวั ดด้วย
เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล/องค์กร หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้
สังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 
 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม 
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้อง
ดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 
 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพภายในท้องถิ่นปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการพัฒนา และ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเค ราะห์  
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-
Chain Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยตามสายงาน (Scanning Funcitona Resoures) เป็นการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ ติดตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลวิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ซึ่งจะต้อง 
กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโดยมีองค์ประกอบที่ 
สำคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้ 
 1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
ในท้องถิ่นนั้นๆ 
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  (2) เครื่องมืออันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือสิ่ งที่ ใช้ เป็นสื่อสำหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นข้อมูลดังกล่าว
อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพมีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากยุทธศาสตร์อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัด ความรู้แบบ
บันทึกข้อมูลแบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิตติ หรือการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 
  (3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตาม และประเมินผลจะต้องติดตามเอกสารที่ 
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆกลุ่ม 
ผลประโยชน์ต่างๆเพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่มีอยู่จริงหรือไม่สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไรเป็นต้น ซึ่งการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลจะต้องบรรยายวิธีการโดยรวมบอกว่าเป็นการติดตามผลและ
การประเมินที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล
ของการติดตามและประเมินผลให้ภาพโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของยุทธศาสตร์คืออะไรตั้ง
ข้อสังเกตอย่างไร 
 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตาม 
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร 
  4.2.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เป็นต้น 
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  4.2.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ ได้รับผลกระทบมีความเกี่ ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วยโดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น  2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือถึงทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบมีโครงสร้าง (structure interview) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและ 
ลำดับของข้อความการดำเนินการสัมภาษณ์มักมีแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การ
ให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลโครงการโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี
คือ 
  (1) การสนทนาตามธรรมชาติ (Natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูลเป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอ
คำอธิบายเหตุผลและผลของยุทธศาสตร์ที่ ได้รับการสัมภาษณ์แบบนี้จะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดสีร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย 
  (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบาง
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการมากกว่าคน
อ่ืนๆ มปีระสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 
  4.2.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือ
เฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกตและกำหนดการ
ดำเนินการสังเกต การสังเกตในการติดตามและประเมินผลโครงการในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท 
  (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไป
ใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ เป้าหมายเพ่ือ
การเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ในกิจกรรมนั้น ให้
ครอบคลุมมากที่สุดและชัดเจนมากที่สุด 
  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมหรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึก ลักษณะทาง
กายภาพโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการ ติดตามและ
ประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆก็ไม่รู้ว่าตนเองถูกสังเกต 
  4.2.4 การสำรวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการ
สำรวจ 
  4.2.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องได้รับเอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการและแผนพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนการกำหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนา     
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 4.3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
  แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   -แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) เป็นตัวแบบที่สอดคล้อง
กับการทำแผนกลยุทธ์อย่างมากลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่า
แผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่อันดูได้จากผลระยะกลางต่างๆว่าเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้หรือไม่การกำหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ทำให้สามารถนำไปพัฒนากล
ยุทธ์การดำเนินการต่อไปไดร้วมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 
   -แบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรและแนวทางการปรับปรุงหรือ
พัฒนาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้ 
   1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  
   2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย 
   3) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
   4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 
   5) กำหนดแผนงานกิจกรรม โครงการและ วิธีดำเนินการ  
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
  การวัดผลในเชิงปริมาณ 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  
   แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
 (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
   การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
   การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การจัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึงการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม 
   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  
   แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.  
   แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
  4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
   1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
   2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมาก
ขึ้น และเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดทำแผนบ่อยครั้ง 
   3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่
ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 
   4. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงสอดคล้องระดับจังหวัดและระดับมหภาคเกิด
การบูรนาการแผนพัฒนาร่วมกัน 
  4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับ 
จงัหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็น
กรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
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   2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึง
สถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กจิกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
   3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
   4) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ 
 
 


