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แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ยุทธศาสตร ์

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

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.การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
สาธารณสุข และการ
กีฬา 

1.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

1.2 แผนงาน
การศึกษา 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

170,000 

 

2,000,000 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

170,000 

 

2,000,000 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

340,000 

 

4,000,000 

รวม - - - - - - 3 2,170,000 

 

3 2,170,000 

 

6 4,340,000 
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แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ยุทธศาสตร ์

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

4.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

51 

 

9 

 

 

24,347,000 

 

1,164,000 

 

 

 

55 

 

9 

 

 

 

 

27,307,000 

 

1,164,000 

 

 

 

106 

 

18 

 

 

51,654,000 

 

2,328,000 

รวม - - - - - - 60 25,511,000 64 28,471,000 124 53,982,000 

6.การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

6.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

6.2 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

4 

 

3 

 

 

530,000 

 

2,750,000 

 

 

4 

 

3 

 

 

530,000 

 

2,750,000 

 

 

8 

 

3 

 

 

1,060,000 

 

2,750,000 

รวม - - - - - - 7 3,280,000 7 3,280,000 11 3,810,000 

รวมท้ังสิ้น       67 30,961,000 71 33,921,000 135 62,132,000 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพฒันาด้านการยกระดบัการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสงัคมบนฐานแห่งความพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 โครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี 
สุขภาพและ
คุณภาพ ชีวิตทีด่ ี

อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
อบต.โคกไทย
เกี่ยวกับสุขภาพ
อย่างน้อย 3 
โครงการ 

 

- - - 140,000 140,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน
มี ความรูด้้าน
สาธารณสุข และ
สามารถนำไปปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง 

สำนักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมความรู้
ให้แก่ประชาชนในด้าน
การป้องกันรักษา
โรคตดิต่อท่ีอุบัติขึ้นใหม ่

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ในการปอ้งกันรักษา
โรคตดิต่อท่ีอุบัติ
ขึ้นใหม ่

ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ
โครงการ เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

- - - 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไม่น้อยน้อย
กว่า 80 คน 

สำนักปลดั 

 

 

 



 

4 
 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพฒันาด้านการยกระดบัการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสงัคมบนฐานแห่งความพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
1.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
3 โครงการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สระข่อย 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใช้เป็นท่ีสำหรับ
จัดการเรียนการ
สอนของของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สระข่อย 

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสระข่อย 

- - - 2,000,000 2,000,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคาร
เรียนสำหรับใช้
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
อาคารเรยีน
สำหรับใช้ใน
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

กองการศึกษาฯ/
กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส ์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
4 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านลุงใหญ่ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 150 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - 320,000 320,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านยายผัน หมู่ที่ 1 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3
เมตร ยาว 100 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - 183,000 183,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์บริเวณที่
สาธารระประโยชน์  
(จุดที่ 1) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่จัด กิจกรรม
ในหมู่บ้าน 

ลานอเนกประสงค์ 
กว้าง 19 เมตร 
ยาว 82 เมตร 
 

- - - 960,000 960,000 มีลาน
อเนกประสงค์ที่
ได้ มาตรฐานตาม
แบบ อบต. 
กำหนด 

ประชาชนมี
พื้นที่ใช้ สำหรับ
จัดกิจกรรมใน 

หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
7 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย
ข้างบ้านคุณเอนก  
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 145 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - 310,000 310,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์บริเวณ
พุทธมณฑล หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่จัด กิจกรรม
ในหมู่บ้าน 

ลานอเนกประสงค์ 
กว้าง 23 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
 

- - - - 500,000 มีลาน
อเนกประสงค์ที่
ได้ มาตรฐานตาม
แบบ อบต. 
กำหนด 

ประชาชนมี
พื้นที่ใช้ สำหรับ
จัดกิจกรรมใน 

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์บริเวณวัด
บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
พืน้ท่ีจัด กิจกรรม
ในหมู่บ้าน 

ลานอเนกประสงค์ 
กว้าง 20 เมตร 
ยาว 46 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
 

- - - - 500,000 มีลาน
อเนกประสงค์ที่
ได้ มาตรฐานตาม
แบบ อบต. 
กำหนด 

ประชาชนมี
พื้นที่ใช้ สำหรับ
จัดกิจกรรมใน 

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

 

 

 



 

7 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
10 โค ร งก า รข ย าย ส ร ะ

ประปา  หมู่ที่ 2 
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีได้มีน้ำใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ขยายสระประปา
จำนวน 1 สระ 

- - - 300,000 300,000 ขยายสระประปา
จำนวน 1 สระ 

ประชาชนใน
พื้นท่ีได้มีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหน้าพระธาตุ 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำขนาด Ø 0.40 
x 1.00 ตามแบบ 
อบต.กำหนด 

- - - 450,000 450,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการเสรมิปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 

กรีตจากปากทางเข้าวดั
แสงสว่างถึงหน้าวัดแสง
สว่าง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

เสรมิผิวแอสฟลัท ์

ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

   1,300,000 1,300,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 

 



 

8 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
13 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
เนินมะค่า ม.3 ถึง บ้าน
ห้วยปลีก ม.12 ต.บ้าน
ซ่อง (ต่อ คสล.เดมิ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 370 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 910,000 910,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าบ้านนายอนันต์ 
จันทร์ศรี หมู่ที่ 3  
บ้านโคกไทย ถึง คลอง
โคกมอญ  
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง5 เมตร 
ยาว 370 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 1,128,000 1,128,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
15 โครงการวางท่อระบายน้ำ

ซอยปู่ตาประชาราษฎร์หน้า
บ้านนางแถม  ซื่อตรง ถึง 
บ้านนางอารีย์  พันธ์ขันธ ์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการระบายน้ำ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วม 

ท่อระบายน้ำ 
ขนาด Ø 0.30 x 
1.00 ตามแบบ 
อบต. 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ
ปัญหาการระบาย
น้ำได้รบัการ
แก้ไข 

ปัญหาการระบาย
น้ำได้รับการแก้ไข 

กองช่าง 

16 โครงการเสรมิปรับปรุงถนน
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต ซอยวดั
แสงสว่าง หน้าบ้านนายเฉลียว  
แก้วธรรมคณุ ถึงบ้านนางลิ้นจี่  
ธรรมโชติ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลตต์ิกคอน 
กรีตกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 535 
เมตร 

- - - 700,000 700,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
17 โครงการปรับปรุงราง

ระบายน้ำจากปากทาง
ร้านเค้กโคกไทยถึงบ้าน
นางอรุณีย์ เตา่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการระบายน้ำ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วม 

ปรับปรุงราง
ระบายน้ำจำนวน 
1 สาย 

- - - 75,000 75,000 ปรับปรุงราง
ระบายน้ำจำนวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การระบายน้ำ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วม 
 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หน้าบ้านนายบุญทมิ  
พันธ์ดี หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 230 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - 561,000 561,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
19 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สวนนายเสกสรรค์ จันทร์
ศรี หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

- - - 360,000 360,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
นา นายสำรวย  จันทร์ศร ี

หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 230 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - 561,000 561,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส ์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
21 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนางทองดี  พิมแพง 

หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง3 เมตร 
ยาว 75 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

- - - 137,000 137,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถังกรอง
น้ำประปา หมู่ท่ี 4 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาไว้ใช้
อย่างถั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถังกรองน้ำประปา
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

23 โครงการขุด-ขยายสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์หลัง
วัดหนองเกตุ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้อย่างถั่วถึง 

ขนาดปากสระ
ขว้าง 30 เมตร 
ยาว 45 เมตร ลึก 
4 เมตรปรมิาณดิน
ขุดต้องไม่น้อยกว่า 
4,620 ลบ.ม 

- - - 184,000 184,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 

 



 

13 
 

แบบ ผ.02 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
24 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านยายจันทร์ ถึง    
บ้านนายหม่ำ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

- - - 756,000 756,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนางต๋อย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - 390,000 390,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์บริเวณวัด
บ้านโป่งตะเคยีน หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่จัด กิจกรรม
ในหมู่บ้าน 

ลานอเนกประสงค์ 
กว้าง 25 เมตร 
ยาว 37 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
 

- - - - 500,000 มีลาน
อเนกประสงค์ที่
ได้ มาตรฐานตาม
แบบ อบต. 
กำหนด 

ประชาชนมี
พื้นที่ใช้ สำหรับ
จัดกิจกรรมใน 

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

 

 

 



 

14 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
27 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายริมคลองชวด
โพธิ์ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนลูกรังกว้าง 3 
เมตร ยาว 350 
เมตร 

 

- - - 105,000 105,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 

ซีพี หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - 920,000 920,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
ลูกรังเสริมและขยายไหล่
ทาง สายหนองแสง-หนอง
คล้า จากทางเข้าบ้าน 

นายวรชัย  มีชัย ถึง 
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

กว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 550 
เมตร ปริมาณดิน
ลูกรังท่ีใช้ปรับปรุง
ต้องไม่น้อยกว่า 
1,100 ลบ.ม 
 

- - - 230,000 230,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 



 

15 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
30 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังเลียบคลองหนอง
แสง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ลงลูกรัง กว้าง 3 
เมตร ยาว 130 
เมตร  

- - - 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์บริเวณที่วัด
โคกพนมดี หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่จัด กิจกรรม
ในหมู่บ้าน 

ลานอเนกประสงค์ 
กว้าง 24 เมตร 
ยาว 38 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
 

- - - - 500,000 มีลาน
อเนกประสงค์ที่
ได้ มาตรฐานตาม
แบบ อบต. 
กำหนด 

ประชาชนมี
พื้นที่ใช้ สำหรับ
จัดกิจกรรมใน 

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 

นางสุรีย์  ณรงค์วรางกูล 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 110 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - 268,000 268,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 

 



 

16 
 

 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
33 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 

นางสำรวม  จูกิม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง3 เมตร 
ยาว 235 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

- - - 430,000 430,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 

3/2 หน้าบ้านนายมนัส 
เอื้อเฟ้ือ ถึงบ้านนางละออ  
เครือเทศ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 
 

- - - 
 

427,000 427,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



 

17 
 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
35 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 

7 (ต่อจาก คสล.เดิม)  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 830,000 830,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 

9 (ต่อจาก คสล.เดิม)  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 854,000 854,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 

5 (ต่อจาก คสล.เดิม)ถึง
บ้านนางสุมารี แซจ่ิ๋ว 

หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กกว้าง3.50 
เมตร ยาว 180 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - 384,000 384,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
38 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 

2 ถึง ซอย 4  
(ต่อจาก คสล.เดมิ) 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 320 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 780,000 780,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 
 
 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
6 โคกพนมดี  
(ต่อจาก คสล.เดมิ) 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง3.50 
เมตร ยาว 180 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - 384,000 384,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งตะเคยีน  

เพื่อใหค้รูและ
นักเรียนมีอาคาร
เรียนทีส่ะดวกและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงอาคาร
เรียนโดยการดีดยก
หลังคาพร้อมถม
ดินปรับระดับพ้ืน
ในอาคารเรียน 
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

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

ครูและนักเรียน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
41 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ

สำนักงาน อบต.โคกไทย
พร้อมป้ายช่ือสำนักงาน 

เพื่อเป็นความรักษา
ความปลอดภัยใน
สถานท่ีราชการ 

ก่อสร้างรั้วรอบ
สำนักงานตามแบบ 

อบต.กำหนด 

- - - 2,500,000 2,500,000 อบต.มีความ
สวยงามและ
ปลอดภัย 

อบต.มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
ของตำบลและของ 
อบต. 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ตาม
แบบ อบต.กำหนด 

- - - 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 100 
ของ ประชาชนท่ี
ได้ใช้บริการมี
ความพึง พอใจ 

มีอาคารใช้
สำหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

43 โครงการต่อเติมสำนักงาน 
อบต.โคกไทย 

เพื่อใช้เป็นห้อง
เก็บของหรือทำ
กิจกรรมอื่นๆ 

ต่อเติมอาคาร
อเนกสำนักงาน
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

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

มีห้องใช้สำหรับ
เก็บของหรือทำ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
44 โครงการถมดินด้านหลัง

อาคาร อบต.โคกไทย 
เพื่อเป็นการปรับ
พื้นท่ีด้านหลัง อบต.
ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ถมดินด้านหลัง
สำนักงานตามแบบ 
อบต.กำหนด 

- - - 500,000 500,000 ภูมิทัศน์ อบต.
โคกไทยมคีวาม
สวยงานท 

พื้นท่ีด้านหลัง 
อบต.เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
 

45 โครงการขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์หลัง
สำนักงาน อบต.โคกไทย 

เพื่อให้มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะ
ประโยชน์ตามแบบ 
อบต.กำหนด 

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

อบต.โคกไทยมี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

46 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวบริเวณวัด
สระมรกต หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

ตามแบบมาตรฐาน
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - - 150,000 ร้อยละ100ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
47 โครงการก่อสร้างหอ

กระจายข่าวบริเวณ
หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

ตามแบบมาตรฐาน
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - - 330,000 ร้อยละ100ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

กองช่าง 
 

48 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวบริเวณบ้าน
คีรี หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

ตามแบบมาตรฐาน
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - - 330,000 ร้อยละ100ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

 
กองช่าง 
 
 

49 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวบริเวณ  
หนองคล้า หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 
 

ตามแบบมาตรฐาน
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - - 150,000 ร้อยละ100ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
50 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

พร้อมไฟสาธารณะ ถนน
สายประปา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

- - - 420,000 420,000 ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำ
คืน 

กองช่าง 

51 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยหางคลอง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

- - - 112,000 112,000 ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำ
คืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
52 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

ซอยบ้านนางอำนวย โพธิ์
งาม หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

- - - 44,000 44,000 ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำ
คืน 

กองช่าง 

53 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จากบ้านนายเสง่ียม แสน
สุข ถึงคลองชวดโพธิ์  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

- - - 140,000 140,000 ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำ
คืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
54 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

ซอยนายสำรวม  จูกิม  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

- - - 80,000 80,000 ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำ
คืน 

กองช่าง 

55 ขยายเขตไฟฟ้าซอย 3/2
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

- - - 40,000 40,000 ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำ
คืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
56 ขยายเขตไฟฟ้าซอย

ประปาบ้านประนอม  
วงค์บำหรุ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

- - - 104,000 104,000 ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำ
คืน 

กองช่าง 

57 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยร่วมมติรพัฒนา  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

- - - 84,000 84,000 ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำ
คืน 

กองช่าง 

58 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยบ้านนางคำไพ ยาฮ๊ะ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

- - - 140,000 140,000 ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ำ
คืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
59 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลต์    

ติกคอนกรีต ซอยปูต่า
ประชาราษฎร์ หน้าบ้าน
นางแถม  ซื่อตรง ถึงบ้าน 
นางบุญช ู โคษา หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีต กว้าง 
3.50 เมตร  
ยาว 590 เมตร 

- - - 1,100,000 1,100,000 โครงสร้างพื้นฐาน
ของ อบต.ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยหนองผัก
ปอด หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 900 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 2,200,000 2,200,000 โครงสร้างพื้นฐาน
ของ อบต.ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 



 

27 
 

แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
61 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตซอยโรงงานกรง
หนู หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง3 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 1,100,000 1,100,000 โครงสร้างพื้นฐาน
ของ อบต.ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ข้างบ้านนายคำนึง มารวย 
(ต่อ คสล.เดิม) – บ้าน
นางแดง  ชะลิตะ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง4 เมตร 
ยาว 1,140 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
63 โครงการเสรมิผิวแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตเส้น
ถนนโคกพนมดี ถึง 
หนองแสงหมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,150 เมตร 

- - - 3,500,000 3,500,000 โครงสร้างพื้นฐาน
ของ อบต.ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

64 โครงการเสรมิผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายสุวินทวงศ์ – บ้าน
โคกพนมดี หมู่.7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,140 เมตร 

- - - 3,100,000 3,100,000 โครงสร้างพื้นฐาน
ของ อบต.ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการยกระดับการบรหิารจดัการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุม้กันและส่งเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
65 โครงการจติอาสา 

 
 

เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและ 
แสดงความสำนึก
ในพระมหา 
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร
และพระบรม 
ราชชนนีพันปี
หลวง 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ เช่น 
"เราทำความดี เพื่อ
ชาติ" ศาสน์ 
กษัตริย์", “เราทำ
ความดีด้วยหัวใจ” 
เช่น ค่าพาหนะ    
ค่าวัสด ุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

 

- - - 200,000 200,000 สามารถดำเนิน
โครงการ 
ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 

ประชาชนมี
ความสำนึกใน 
พระมหา
กรุณาธิคณุของ 
พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูม ิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรม 
นาถบพิตรและ
พระบรมราช 
ชนนีพันปีหลวง 
 
 

สำนักปลดั 

66 โครงการจดัทำแผนที่ 
ภาษีและทะเบียน 

ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลผู้ เสียภาษี 
แผนที่ภาษีมี 
ระบบจัดเก็บ
เอกสาร โปรแกรม
แผนที่ภาษีท่ี 

ปรับปรุง พัฒนา 
และ จดัทำระบบ
ฐานข้อมูล แผนที่
ภาษีและทะเบียน 

ทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 

- - - 200,000 200,000 จำนวนระบบ 

แผนที่ภาษีฯ ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 

ข้อมูลแผนที่
ภาษีมี ความ
เป็นปัจจุบัน 

สามารถนำไปใช้
ได้ อย่างม ี

ประสิทธิภาพ 

 
กองคลัง 
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แน่นอน  

 

 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านการยกระดับการบรหิารจดัการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุม้กันและส่งเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
67 โครงการปรับปรุงและ

จัดทำฐานข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 
 

เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลผู้ เสียภาษี 
แผนที่ภาษีมี 
ระบบจัดเก็บ
เอกสาร โปรแกรม
แผนที่ภาษีท่ี 

แน่นอน 

ปรับปรุงและ 

จัดทำระบบ
ฐานข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน 

ทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

- - - 100,000 100,000 จำนวนระบบ 

แผนที่ภาษีฯ ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 

ข้อมูลแผนที่
ภาษีมี ความ
เป็นปัจจุบัน 

สามารถนำไปใช้
ได้ อย่างม ี

ประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 

68 โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนที ่

เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลผู้ เสียภาษี 
แผนที่ภาษีมี 
ระบบจัดเก็บ
เอกสาร โปรแกรม
แผนที่ภาษีท่ี 

ดำเนินการจัด
โครงการจดัเก็บ
ภาษีเคลื่อนที ่เช่น 
ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์ ฯลฯ 

- - - 30,000 30,000 จำนวนระบบ 

แผนที่ภาษีฯ ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 

ข้อมูลแผนที่
ภาษีมี ความ
เป็นปัจจุบัน 

สามารถนำไปใช้
ได้ อย่างม ี

ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดขีองสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
69 โครงการฝึกอบรบทวน

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรม/
ทบทวนชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรบ
ทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - 200,000 200,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม/
ทบทวนได้รับการ
ฝึกอบรมทบทวน
ร้อยละ 80 

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจำองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการ
ฝึกอบรม 
ทบทวน ความรู้ 
ทักษะ
ความสามารถใน
การเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นท่ี 

สำนักปลดั 

70 โครงการฝึกอบรมหรือ 

ทบทวนอาสาสมัคร 

ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
แก่ อปพร. ให้มี
ความรู้ และ 

ทักษะเพิ่มมากข้ึน  

จัดให้มีการ
ฝึกอบรม อปพร. 
และฝึกทบทวน 
อปพร. ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ใน
พื้นที่ชุมชนของ
ตนเอง  

- - - 50,000 50,000 มีจำนวน อปพร. 
เพิ่มขึ้นร้อยละ2 
และอปพร.ไดร้ับ
การฝึกอบรม
ทบทวนร้อยละ 
80 

อปพร.มีความรู้ 
ความสามารถใน 
การปฏิบัติ
หน้าท่ีในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจสิตกิส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองทีด่ขีองสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
71 โครงการก่อสร้างอาคาร

งานป้องกันฯพร้อมโรง
จอดรถดับเพลิง 

เพื่อใช้เป็นท่ีจอด
รถดับเพลิงของ 
อบต.โคกไทย 

ก่อสร้างอาคารงาน
ป้องกันฯพร้อมโรง
จอดรถดับเพลิง
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

- - - 2,500,000 2,500,000 อาคารงาน
ป้องกันและโรง
จอดรถดับเพลิงมี
ความเป็น
ระเบียบและ
สวยงาม 

อาคารและที่
จอดรถดับเพลิง
ของ อบต.โคก
ไทยเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

 งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะขนาด 6 
ล้อ จำนวน 1 คัน 

- - - 3,000,000 3,000,000 สำนักปลดั 

2 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะขนาด 10 
ล้อ จำนวน 1 คัน 

- - - 5,000,000 5,000,000 สำนักปลดั 

3 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่นๆ ซุ้มเฉลมิพระเกียรติฯ
จำนวน 4 ซุ้ม 

- - - - 200,000 สำนักปลดั 

4 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
CCTV อยา่งน้อย ๑๐ จดุ 
สำหรับใช้ในการรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป
พร้อมอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง 

- - - 2,500,000 2,500,000 กองช่าง 

5 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

หัวฉีดดับเพลิงแบบม่านน้ำ 
ปรับระดับน้ำได้ 4 ระดับ 
จำนวน 1 หัว 

- - - 17,000 17,000 สำนักปลดั 

6 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ข้อแยกสามทาง ชนิดเขี้ยว
เดี่ยว พร้อมประตูน้ำเปิด-
ปิด 

- - - 8,500 8,500 สำนักปลดั 

7 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

HOOD (ผ้าคลุมศรีษะ) 
จำนวน 4 ช้ิน 

- - - 10,000 10,000 สำนักปลดั 

8 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ประแจเปดิวาล์วท่อ
ประปาดับเพลิง  
จำนวน 1 ตัว 

- - 
 

- 1,300 1,300 สำนักปลดั 



 

34 
 

 
               แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

9 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน  
2 หลัง 

- - - 11,800 11,800 กองการศึกษาฯ 

10 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานจำนวน  5 
ตัว 

- - - 15,000 15,000 กองการศึกษาฯ 

11 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเข้า
เล่ม แบบเจาะกระดาษและ
เข้าเลม่มือโยก 

- - - 11,400 11,400 กองการศึกษาฯ 

12 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลติร 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 13,000 13,000 กองการศึกษาฯ 

13 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี  6 ตัว 
สำหรับเด็กปฐมวยัจำนวน 8 
ชุด 

- - - 76,000 76,000 กองการศึกษาฯ 

14 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ช้ันเก็บกระเป๋าสำหรับเด็ก
ปฐมวัย จำนวน  19 หลัง 

- - - 133,000 133,000 กองการศึกษาฯ 

15 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ขนาด 
15 น้ิว แบบล้อลาก จำวน  
1 ตัว 

- - - 9,000 9,000 กองการศึกษาฯ 

16 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร ขนาด 18 น้ิว - - - 12,500 12,500 กองการศึกษาฯ 
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พร้อมค่าติดตั้งจำนวน  5 
ตัว 

 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

17 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน พัดลมตดิผนังขนาด 18 น้ิว
พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน  4 
ตัว 

- - - 11,200 11,200 กองการศึกษาฯ 

18 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน  จำนวน  1 ตัว - - - 5,500 5,500 กองการศึกษาฯ 

19 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ช้ันวางรองเท้าเด็กปฐมวัย
จำนวน  4  หลัง 

- - - 32,000 32,000 กองการศึกษาฯ 

20 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบาน 2 ตอน
พร้อมลิ้นชักเก็บของ จำนวน  
2 หลัง 

- - - 24,000 24,000 กองการศึกษาฯ 

21 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอี้หัวโค้งคาดเอ เหล็ก
เหลี่ยมทั้งตัวจำนวน  10  
ตัว 

- - - 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

22 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะพับหน้าขาว   
จำนวน  1  ตัว 

- - - 2,500 2,500 กองการศึกษาฯ 

23 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ถังน้ำ ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร  จำนวน  1 ใบ 

- - - 6,900 6,900 กองการศึกษาฯ 
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24 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน

งานครัว 
เครื่องกรองน้ำดื่ม 
จำนวน 1  เครื่อง 

- - - 18,000 18,000 กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

25 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้เย็น ขนาด  9 คิวบิกฟุต - - - 14,500 14,500 กองการศึกษาฯ 

26 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้เย็น ขนาด  16 คิวบิกฟุต - - - 24,500 24,500 กองการศึกษาฯ 

27 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้ทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำสแตนเลส ขนาด 2 ก๊อก
จำนวน  1 เครื่อง 

- - - 14,600 14,600 กองการศึกษาฯ 

28 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องซักผ้า แบบธรรมดาขนาด  15  กิโลกรัม
จำนวน  1  เครื่อง 

- - - 18,000 18,000 กองการศึกษาฯ 

29 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้กับข้าว  จำนวน  1  หลัง - - - 5,000 5,000 กองการศึกษาฯ 

30 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จำนวน  1  เครื่อง 

- - - 22,000 22,000 กองการศึกษาฯ 

31 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน  3 เครื่อง 

- - - 66,000 66,000 กองการศึกษาฯ 

32 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart TV - - - 19,900 19,900 กองการศึกษาฯ 
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โฆษณาและ
เผยแพร ่

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 × 2160 
พิกเซล ขนาด 55 น้ิว  จำนวน 1 เครื่อง 

 
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

33 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง - - - - 120,000 กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 


