


 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี 

 

 

งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด อบต. 

[เลือกวนัท่ี] 

 



คำนำ 

  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วม    
ของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดว่า  

  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ที่กำหนด  วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้อง
กับแผน พัฒ นาจั งหวัด   ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใน เขตจั งหวัด            
แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและ      
เป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำ
แผน พัฒ นาท้ องถิ่ น  ได้ จั ดทำแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น (พ .ศ .256 6  - 2570 ) ขึ้ น  ซึ่ งถื อปฏิ บั ติ ต าม              
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548     
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕61  โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  แผนพัฒนาท้องถิ่นถือได้ว่า เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่     
ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้สามารถดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพยากร  และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร        
ส่วนตำบลโคกแย้  ยังได้คำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน และตลอดจนขีดความสามารถของ
อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกแย้เล่มนี้ ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี เป็นประโยชน์ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตตำบลโคกแย้ได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 

มิถุนายน 2564 
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   - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น    75 - 188 
ส่วนที่  4 การติดตามและประเมินผล      
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ภาคผนวก            

 -  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  ที่  166/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้    
 -  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ที่  448/2564 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  
 -  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  ที ่ 974/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้   
 -  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  ที่  1004/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นตำบล 1 ใน 15     ของ
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน  และได้ยกฐานะจาก      สภา
ตำบลโคกแย้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  เมื่อปี  พ.ศ. 2539  ตำบลโคกแย้  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกัน
ท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
  ทิศตะวันออก ติด       เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง 
  ทิศใต้  ติด       เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข ้   
  ทิศตะวันตก ติด เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ 
 

โดยตำบลโคกแย้  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองแค  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองแคห่างจาก
ตัวอำเภอระยะทาง 4 กิโลเมตร  ตำบลโคกแย้  มีพ้ืนที่ประมาณ  29.96 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 18,725 ไร่  
เป็นตำบลค่อนข้างใหญ ่ โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 

 
หมู่ที ่ 1  บ้านสนมไทย   หมู่ที ่ 9  บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที ่ 2  บ้านไทยงาม   หมู่ที ่ 10  บ้านหนองจอกใหญ่ 
หมู่ที ่ 3   บ้านเขาโปร่งแร้ง  หมู่ที ่ 11  บ้านหนองจอกใหญ่ 
หมู่ที ่ 4  บ้านโคกแย้   หมู่ที ่ 12  บ้านหนองพันอ้อม 
หมู่ที ่ 5  บ้านหนองสมัคร  หมู่ที ่ 13  บ้านดอนแพง 
หมู่ที ่ 6   บ้านหนองผักชี   หมู่ที ่ 14  บ้านบ่อน้ำเค็ม 
หมู่ที ่ 7  บ้านโนนบก   หมู่ที ่ 15  บ้านโคกเชือก 
หมู่ที ่ 8  บ้านหนองสมัคร   หมู่ที ่ 16  บ้านหนองจอกน้อย 
 
 

 
 
 

                              แผนที่องค์การ... 
 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย ้
อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้าง... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สภาองค์การ... 
 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 

 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย ้
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย ้

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 

เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สมาชิกสภา ... 

 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านเขาพนมยงค์ 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย ้

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 

รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 

เลขาสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านเขาพนมยงค์ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านไทยงาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านไทยงาม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5   บ้านหนองสมัคร 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  บ้านโคกแย ้สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  บ้านโคกแย ้

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  บ้านเขาโปร่งแร้ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  บ้านเขาโปร่งแร้ง 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  บ้านหนองสมัคร 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  บ้านหนองผักชี 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  บ้านหนองผักชี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑.  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  ได้ถูกเลือกให้เป็นประธานสภา อบต.   

      ๒.  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  ได้ถูกเลือกให้เป็นรองประธานสภา อบต.   
       ๓.  ปัจจุบันสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 8 และ 16 ลาออก  
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 และ 12 เสียชีวิต 

 
แผนภูมิ...

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  บ้านโนนบก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  บ้านโนนบก 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  บ้านหนองสมัคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  บ้านหนองสมัคร 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  บ้านหนองกระทุ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  บ้านหนองกระทุ่ม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  บ้านหนองจอกใหญ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  บ้านหนองจอกใหญ่ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอกใหญ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11  บ้านหนองจอกใหญ่ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 บ้านหนองพันอ้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 บ้านหนองพันอ้อม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 บ้านดอนแพง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 บ้านดอนแพง 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 บ้านบ่อน้ำเค็ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 บ้านบ่อน้ำเค็ม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บ้านโคกเชือก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บ้านโคกเชือก 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 บ้านหนองจอกน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 บ้านหนองจอกน้อย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

สำนักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

อำนวยการท้องถ่ินระดับต้น 
 

 งานบริหารงานท่ัวไป   
 งานการเจ้าหน้าที่  
 งานนโยบายและแผน 
 งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
    

 งานกฎหมายและคดี 
     

 งานส่งเสริมการเกษตร 
 งานเทศกิจ 

 
     
 
 

 
 

 
 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

อำนวยการท้องถ่ินระดับต้น 
 

   งานก่อสร้าง  
  งานออกแบบและควบคุม

อาคาร  
 งานผังเมือง 
 งานประสาน

สาธารณูปโภค 
  
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 
อำนวยการท้องถ่ินระดับต้น 

 
 งานบริหารงานสาธารณสุข 

  
  งานส่งเสริมสุขภาพและ       

สาธารณสุข 
  

  งานรักษาความสะอาด 
  

  งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 งานควบคุมโรค 
  
 
  
  

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

อำนวยการท้องถ่ินระดับต้น 
 

 งานการเงิน  
 งานบัญชี 
 งานพัฒนาและ    

จัดเก็บรายได้ 
 งานทะเบียนทรัพย์สิน    

และพัสดุ 
 

 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา ) 

อำนวยการท้องถ่ินระดับต้น 
 

  งานบริหารงานการศึกษา 
  

  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และ วัฒนธรรม 

  
  งานกิจการโรงเรียน 

  
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 

อำนวยการท้องถ่ินระดับต้น 
 

     งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

  งานสงเคราะห์ 
 งานส่งเสริมอาชีพและ 

       พัฒนาสตรี 
 
 
  

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (ว่าง) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 
 
  

                                                           
  
 
 
 

 

  

 

 

 

 

  

ระดับ 

บริหารท้องถิ่น 
อำนวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป ครู 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

ปก./
ชก. 

ปฏิบัติงาน 
ชำนาญ

งาน 
อาวุโส 

ปง/
ชง. 

คศ.
1 

ครูผู้ดูแล
เด็ก 

ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน 2 - - 6 - - 8 5 - - 2 1 9 - 5 1 
 

1 
4 33 49 126 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  ๓ ป ี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 

 
 

 

 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก ( ว่าง 1) 
 
 
 

ระดับ อำนวยการ   
สูง 

อำนวยการ 
กลาง 

อำนวยการ 
ต้น 

ชช ชกพ ชก ปก ปก/ชก อส ชง ปง ปง/
ชง 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(คุณวุฒิ) 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(ทักษะ) 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จำนวน - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 
 

 

โครงสร้าง... 

 

โครงสร้างส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

หัวหน้าสำนักงานปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น) (1) 

 
งานบริหารทั่วไป  

 
 

 
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 

   
 
 

 
งานกฎหมายและคด ี

 
     
 
 

 
งานนโยบายและแผน 

 
      

 
 
 
 

 
งานส่งเสริมการเกษตร  

 

  
 

 

งานเทศกิจ 
 

   
 
 

 

 
งานการเจ้าหน้าที ่

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  - เจ้าพนักงานธุรการ ชง  (1)          - นักทรัพยากรบุคคล ชก (1)     - นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ ชก (1)     
 - จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ) (1)     - นักทรัพยากรบุคคล ปก (1)     - นักวิเคราะห์นโนยาย ฯ ชก (1)     

                                        พนักงานจ้างตามภารกิจ       พนักงานจ้างตามภารกิจ       - เจ้าพนักงานป้องกัน ชง (2)               - นิติกร ปก (1)            - นักวิชาการเกษตร ปก (1)     พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ           - ผช. นักทรัพยากรบุคคล (1)     - ผช. นักวิเคราะห์ ฯ (2)           พนักงานจ้างตามภารกิจ                                            พนักงานจ้างตามภารกิจ       ผช.นักจัดการงานเทศกิจ 
(1) 
- ผช. นวก.ประชาสัมพันธ์ (1)                                                                                        - ผช. จพง.ป้องกัน ฯ (3)                                               - ผช.นวก.เกษตร (1) 
- ผช. นักพัฒนาการท่องเท่ียว (1)                                                                           พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ                                   
- ผช. จพง. ธุรการ (3)                                                                                                - พนง.ขับเครื่องจักร ฯ (4)                                              
พนักงานจ้างทั่วไป                                                                                                    พนักงานจ้างทั่วไป                                                     พนักงานจ้างทั่วไป 
  - พนักงานขับรถยนต์ (1)                                                                                              - คนงานท่ัวไป (2)                                                     - คนสวน (2) 
 - นักการภารโรง (1)                                                                                                                                                                                - คนงานเกษตร (1)                                                         
 - คนงานท่ัวไป (6) (ว่าง 1)  

โครงสร้าง... 

 

โครงสร้างส่วนราชการ  สำนักงานปลัด อบต. 



- 9 - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

ผู้อำนวยการกองคลงั 

(นักบริหารงานการคลงัระดับต้น) (1) 

 
งานการเงิน 

 
        
 
 

 
งานบัญช ี

 

       
 

 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 
        

 
 

 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นักวิชาการคลัง ชก (1)                                                                                                     -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง (2)                   - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (2) (ว่าง) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1) (ว่าง)                 - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง (1)                      
                                 - นักวิชาการการเงินและบัญชี ปก  (1)                - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)(1)       
                                - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ) (1)                พนักงานจ้างตามภารกิจ                               พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                                                              - ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (3)                            - ผช. เจ้าพนักงานพัสดุ (2) (ว่าง1) 
                        พนักงานจ้างทั่วไป 
                      - พนักงานขับรถยนต์ (1) (ว่าง) 
                      - คนงานทั่วไป (2) 
 

ระดับ อำนวยการ  
สูง 

อำนวยการ 
กลาง 

อำนวยการ 
ต้น 

ชช ชกพ ชก ปก ปก/
ชก 

อส ชง ปง ปง/
ชง 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

(ทักษะ) 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป 

จำนวน - - 1 - - 1 1 - - 1 1 3 2 - 5 - 3 

 โครงสร้าง...                

โครงสร้างส่วนราชการ  กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำงระดับต้น) (1) 

 
งานก่อสร้าง 

 
   
   
 

 
งานออกแบบและควบคมุอาคาร 

 
 

        

 

 
งานประสานสาธารณูปโภค 

 
        
 
 

 

งานผังเมือง 
   
   
 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

- นายช่างโยธา ปง/ชง  (1) (ว่าง)                               - นายชา่งโยธา ชง (1)                        - วิศวกรโยธา ปก/ชก (1) (วา่ง)                        - นายช่างโยธา ปง/ชง (1) (วา่ง)                        
   พนักงานจ้างตามภารกิจ                                        - เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1)                พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   - ผช.ชา่งนายโยธา (1)                                                       - ผช.นายช่างไฟฟา้ (3) (วา่ง 1) 
   พนักงานจ้างทั่วไป            พนักงานจ้างทั่วไป      
 - คนงานทั่วไป (3)(ว่าง 1)                      - คนงานทั่วไป(2)                            พนักงานจ้างทัว่ไป 
                                                                                             - พนักงานขับเคร่ืองจักร ฯ (1) (ว่าง1) 
                                                                                                                                               - คนงานทั่วไป (3) 

                                                                                                     - พนักงานขับรถยนต์ (1)                              
  

ระดับ อำนวยการ  
สูง 

อำนวยการ
กลาง 

อำนวยการ
ต้น 

ชช ชกพ ชก ปก ปก/
ชก 

อส ชง ปง ปง/
ชง 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(คุณวุฒิ) 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(ทักษะ) 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป 

จำนวน - - 1 - - - - 1 - 2 - 2 - - 4 - 10 

โครงสร้าง... 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข 

(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขระดับตน้) (1) 

 
งานบริหารงานสาธารณสุข 

 
 

        
 

 

งานรักษาความสะอาด 
 

     

 
 

 
งานควบคุมและจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

 
งานส่งเสริมสขุภาพ 

และสาธารณสุข 
 

 
 
 
 

งานควบคุมโรค 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

    - เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1)  พนักงานจ้างทั่วไป  
                                                - คนงานท่ัวไป (2)                                                                                - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ชง (1)                    - นักวิชาการสุขาภิบาล ปก (1) 
                                                                                                                                                      - พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ) (1)          พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                           พนักงานจ้างผู้มีทักษะ                              - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1) 
                     - พนักงานขับเครื่องจักร ฯ (1)                   
                                                                        - นักวิชาการสาธารณสุข ปก (1)         - คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (2) 

                      พนักงานจ้างทั่วไป 
                  - คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (11) (ว่าง 1) 
                  - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (2) 
 

ระดับ อำนวยการ  
สูง 

อำนวยการ 
กลาง 

อำนวยการ
ต้น 

ชช ชกพ ชก ปก ปก/
ชก 

อส ชง ปง ปง/
ชง 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(คุณวุฒิ) 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(ทักษะ) 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป 

จำนวน - - 1 - - - 2 - - 2 - - 1 - 1 3 15 

โครงสร้าง... 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

(นักบริหำรงำนศึกษำระดับต้น) (1) 

 
งานบริหารการศึกษา 

 

 

 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 

 
งานกิจการโรงเรียน 

 
           
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
       
        - เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1) 
            - นักวิชาการศึกษา ปก (1)                     - ครู คศ 1 (1)  

            - ครูผู้ดูแลเด็ก (1) (ว่าง) 
         พนักงานจ้างตามภารกิจ 

                            - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (1) 
                    พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานจ้างทั่วไป  
- คนงานท่ัวไป (2)                 -  ผู้ดูแลเด็ก (4) 

 

       
ระดับ อำนวยการ  

สูง 
อำนวยการ 

กลาง 
อำนวยการ

ต้น 
ชช ชกพ ชก ปก ปก/

ชก 
อส ชง ปง ปง/ชง ครู 

อันดับ กศ 
1 

ครูผู้ดูแล
เด็ก 

อันดับ ครู
ผู้ช่วย 

 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ประจำ 

พนักงาน
จ้าง

ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(คุณวุฒิ) 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(ทักษะ) 

พนักงาน
จ้าง

ทั่วไป 

จำนวน - - 1 - - - 1 - - 1 - - 1 1  - 1 - 6 

โครงสร้าง... 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคมระดับต้น) (1) 

 
งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 

 
            

 
 
 

 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 
           
             

 

 
งานสงเคราะห ์

 
            

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                               
                - นักพัฒนาชุมชน ปก (1)                                  
    - ผช. นักพัฒนาชุมชน  (2)                                                                       - นักพัฒนาชุมชน ชก  (1)                                   - คนงานท่ัวไป (2) (ว่าง1) 
                                                                  
     

     
 
 
                                                                                                                                        

1.2 
ลักษ
ณะ... 

 

 

ระดับ อำนวยการ   
สูง 

อำนวยการ 
กลาง 

อำนวยการ 
ต้น 

ชช ชกพ ชก ปก ปก/
ชก 

อส ชง ปง ปง/
ชง 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(คุณวุฒิ) 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(ทักษะ) 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป 

จำนวน - - 1 - - 1 1 - - - - - - - 2 - 2 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองสวสัดิการสังคม 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   
สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  มีสภาพพ้ืนที่  ดังนี้ 
(๑)  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดชัน และภูเขา ถึงลอนลาดเล็กน้อยถึงที่ราบ

ลุ่มลำน้ำ โดยมีเนินเขาทอดตัวอยู่ทางด้านเหนือของตำบล ในระดับความสูง 200 เมตร , 150 เมตร, 109 เมตร 
และ 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพพ้ืนที่ทั่วไปจึงเหมาะสมสำหรับทำการเกษตร  ทำนา ปลูกพืชผักและพืช
สวนครัวเป็นต้น 

(๒)  มีลำคลอง  ลำห้วย  หนองน้ำ  สระน้ำ ฝาย  บ่อบาดาล  ตามพ้ืนที่  จำนวน  ๖  แห่ง  
สำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภค  การเกษตร  เลี้ยงสัตว์  แต่ไม่มีแม่น้ำ  บึง  อ่างเก็บน้ำ  เหมือง  แหล่งน้ำ ๖ 
แห่งดังกล่าวเดิมเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนกรณีภัยแล้งและน้ำท่วมให้กับประชาชน  อีกทั้งได้
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ในการให้การสนับสนุน เช่น  อำเภอ  จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทรัพยากรน้ำ และรัฐบาล  โดยทำการขุดลอก  ขุดขยายแหล่งน้ำ  และ
ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ  วางท่อระบายน้ำ  ก่อสร้างประตูปิดปิดน้ำ  ปรับปรุงบ่อบาดาลเดิม  เพ่ือให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งจำนวนแหล่งน้ำในพ้ืนที่ตำบลวังโพธิ์  มีดังนี้ 

   ลำคลอง  2 แห่ง  สระน้ำ  4 แห่ง 
   ลำห้วย  - แห่ง  ฝาย  - แห่ง 
   หนองน้ำ - แห่ง  บ่อบาดาล 3 แห่ง 
   แม่น้ำ  - แห่ง  บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
   บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง 
   อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 

(๓)  มีถนนในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  และจังหวัดสระบุรี
ที่มีเขตติดต่อกันกับตำบลโคกแย้    

-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เป็นถนนลาดยาง สภาพค่อนข้างดีไปเชื่อมกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 ที่ตำบลห้วยทราย (แยกหินกอง) เข้าสู่อำเภอหนองแค   จังหวัดสระบุรี 

      

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ตำบลโคกแย้มีความคล้ายคลึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่างโดยทั่วไปจำแนกได้  ดังนี้ 
  ฤดูร้อน  เริ่มต้นปราบเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุ ด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส บางปีลมแรงทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย          
  ฤดูฝน  เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน  อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลม
แรงและมีภาวะฝนทิ้งช่วงและแล้งหนักสุดในปี  พ.ศ. 2562 – 2563  ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เกือบจะ
เข้าขั้นวิกฤติเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน มีปริมาณน้ำฝนน้อยมาก  ทำให้ในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ำ  พืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ตายไปเป็นจำนวนมาก  เช่น ข่าว พ้ืนที่แห้งแล้ง  น้ำในลำห้วย  หนอง  คลอง  
 
 

บึง สระ... 
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 บึง  สระ  แห้งเป็นประวัติการณ์  ประชาชนในตำบลได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก  อาจจะไม่มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค  - บริโภค  การเกษตร  และเลี้ยงสัตว์  ประกอบกับแหล่งน้ำที่มีตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณที่
เพียงพอสำหรับใช้ได้ตลอดปี จึงได้ดำเนินโครงการและขอรับการสนับสนุนจากทางอำเภอ  จังหวัด  ในการขุดลอก
สระ ลำห้วย เพ่ือสามารถมีพ้ืนที่กักเก็บในช่วงฤดูฝนได้มากขึ้น  แต่สำหรับในปี  พ.ศ. 2564  กลับมีฝนตกหนักมี
ปริมาณน้ำฝนมาก  น้ำในลำคลอง  ลำห้วย  หนองน้ำ  สระน้ำ ฝาย เต็มทุกแห่ง  ปริมาณน้ำฝนเกณฑ์ เฉลี่ย 
630.1 มิลลิเมตร ต่อปี 

ฤดูหนาว  เริ่มต้นระหว่างเดือนตุลาคม – กุมาภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  8  องศา
เซลเซียส แต่ยังไม่ได้ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่เขตภัยพิบัติ  เป็นอากาศหนาวตามฤดูกาล 

๑.4  ลักษณะของดิน   
สภาพดินในเขตตำบลโคกแย้จำนวน ดินบริเวณพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดชัน และภูเขา จะเป็น

ดินตื้นลึกมาก เนื้อดินประกอบด้วยหินแอนติโซด์เป็นหลักจะมีหินชนิดอื่นในบ้างเล็กน้อย 
         

 
 
 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร  ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกแย้ มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ   เช่น  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบ  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการ
ลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

2.1 เขตการปกครอง   
ตำบลโคกแย้ และหมู่บ้านในตำบลโคกแย้  ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่

พุทธศักราช ๒๔๕๗  โดยมีกำนัน ที่ได้รับความเห็นคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน มีอำนาจและหน้าที่ตรวจตรารักษา
ความปกติเรียบร้อยในตำบล  อีกทั้งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย  ในแต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน      
ทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน  ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านเขาพนมยงค์ ผู้ปกครอง  นายวุฒิภัทร  เพ็งภาค  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านไทยงาม  ผู้ปกครอง  นายศักดิ์ชัย  ทานะมัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านเขาโปร่งแร้ง ผู้ปกครอง  นายไพฑูรย์  พากวัด  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 4  บ้านโคกแย้  ผู้ปกครอง  นายเกียรติชัย  ควรถนอม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5  บ้านหนองสมัคร ผู้ปกครอง  นายประมวล  พวงพัด  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที ่ 6  บ้านหนองผักชีเหนือ   ผู้ปกครอง  นางสาวธนมณรัตน์ ธนสารภัทรพานิช ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   7  บ้านโนนบก  ผู้ปกครอง  นางชลธิชา  อ่ึงฮวบ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 8  บ้านหนองสมัคร ผู้ปกครอง  นายดวงจันทร์  ดวงจำปา       กำนนัตำบลโคกแย ้ 
หมู่ที ่ 9  บ้านหนองกระทุ่ม ผู้ปกครอง  นายปัญจวิชญ์  แก้วโชติ ผู้ใหญ่บ้าน  

  หมู่ที ่ 10  บ้านหนองจอกใหญ่ ผู้ปกครอง  นายวิทยา  กุนแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที ่ 11  บ้านหนองจอกใหญ่ ผู้ปกครอง  นายชนิด  บุบผางาม  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที ่ 12  บ้านหนองพันอ้อม ผู้ปกครอง  นางสาววรวลัญช์  บัวคุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน  

  หมู่ที ่ 13  บ้านดอนแพง  ผู้ปกครอง  นายสายฝน  พิมพา  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 14... 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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หมู่ที ่ 14  บ้านบ่อน้ำเค็ม  ผู้ปกครอง  นายสง่า  แหยมนุช  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที ่ 15  บ้านโคกเชือก  ผู้ปกครอง  นางเพียงใจ  ศรีลา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 16  บ้านหนองจอกน้อย ผู้ปกครอง  นางสุวรรณดี ตันกุล  ผู้ใหญ่บ้าน 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  ได้จัดตั้งขึ้นและมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งตำบล   

 
 2.2 การเลือกตั้ง   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มีทั้งหมด  16  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕4  ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1,424 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
๑,797   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗9.24  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1,424 
คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  1,797  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗9.24  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้าง
สูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตำบล คือ ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงาน
อำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้
และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่อง
จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)   
    -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1,๗97  คน 
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  1,424  คน 
   

 
 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   

จำนวนครัวเรือนและประชากร  จำนวน  16  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมูท่ี่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย (คน  หญิง (คน) รวม 

๑ เขาพนมยงค์ 1,270 881 897 1,778 

๒ ไทยงาม 773 446 475 921 

๓ เขาโปร่งแร้ง 686 443 484 927 

๔ โคกแย้ 83 74 71 145 

๕ หนองสมัคร 498 757 751 1,508 

๖ หนองผักชีเหนือ 415 205 226 431 
 

3.1 ข้อมูล... 

๓.  ประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  (ต่อ) 

จำนวนครัวเรือนและประชากร  จำนวน  12  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมูท่ี่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย (คน  หญิง (คน) รวม 

7 โนนบก 178 115 159 274 

8 หนองสมัคร 486 450 579 1,029 

9 หนองกระทุ่ม 54 111 101 212 

10 หนองจอกใหญ่ 92 160 165 325 

11 หนองจอกใหญ่ 80 119 121 240 

12 หนองพันอ้อม 64 131 155 286 

13 ดอนแพง 1,114 603 643 1,246 

14 บ่อน้ำเค็ม 252 171 196 367 

15 โคกเชือก 152 195 211 406 

16 หนองจอกน้อย 70 147 137 284 

รวมทั้งสิ้น 6,267 5,008 5,371 10,379 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอหนองแค  ณ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 25๖๔ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 

3.2 ชว่งอายุ...

ที ่ หมู่บ้าน จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี) 

พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖1 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖๔ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  

1 เขาพนมยงค์ 885 911 879 912 882 919 885 910 881 897 
2 ไทยงาม 444 467 453 480 454 482 450 471 446 475 
3 เขาโปร่งแร้ง 426 462 414 475 44 475 436 480 443 484 
4 โคกแย้ 78 69 76 71 77 71 74 73 74 71 
5 หนองสมัคร 740 745 724 745 752 747 752 748 757 751 
6 หนองผักชีเหนือ 212 231 216 228 207 226 206 224 205 226 
7 โนนบก 115 155 115 157 116 157 115 159 115 159 
8 หนองสมัคร 463 585 457 582 457 588 452 583 450 579 
9 หนองกระทุ่ม 106 100 106 105 106 105 106 100 111 101 

10 หนองจอกใหญ่ 152 165 148 150 150 159 152 163 160 165 
11 หนองจอกใหญ่ 122 116 120 127 119 127 120 125 119 121 
12 หนองพันอ้อม 131 151 130 150 131 149 129 153 131 155 
13 ดอนแพง 546 595 570 598 562 592 588 626 603 643 
14 บ่อน้ำเค็ม 166 186 169 192 169 192 169 193 171 196 
15 โคกเชือก 182 207 184 208 182 208 194 214 195 211 
16 หนองจอกน้อย 140 131 146 134 146 134 146 136 147 137 

รวม 
4,908 5,276 4,907 5,314 4,951 5,331 4,974 5,358 5,008 5,371 

10,184 10,221 10,282 10,332 10,379 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 
3.๒  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
  ➢  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอหนองแค ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๔  

ประชากรในตำบลโคกแย้ หมู่ที่ ๑ -16 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 1,093 965 2,058 อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี 

จำนวนประชากร 3,237 3,375 6,612 อายุ  ๑๘ – 59  ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 703 1,027 1,730 อายุตั้งแต ่ ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 5,033 5,367 10,400  
 

 
 

     
   
  4.1  การศึกษา  
  -  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  จำนวน  1 แห่ง  มีโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  จำนวน  4  แห่ง  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 แห่ง ตามข้อมูล  
ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จำนวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกแย้ 
10 37 28 65 

รวม 37 28 65 
  

➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 
       (ครู 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน)  
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน... 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 

ชื่อสถานศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
 ๑. โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 50 28 - 27 40 34 36 40 51 34 52 32 

 2. โรงเรียนวัดหนองผักชีเหนือ 5 6 2 8 7 5 9 6 5 - - - 

3. โรงเรียนวัดหนองสมัคร - 27 38 24 35 28 39 25 28 43 44 18 

4. โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ - 27 23 20 17 11 15 18 14 - - - 

รวมทั้งสิ้น 55 88 63 79 99 78 80 89 98 77 96 50 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖4 
 

  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต  จำนวน  ๑  แห่ง  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 
 

สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกแย้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จำนวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ        
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกแย้ภายใต้หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสำนักงานตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี  โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
  

 4.2  สาธารณสุข     
               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแย้  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านหนองสมัคร  หมู่ที่  5 

  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  16  แห่ง  หมู่ที ่ 1 – 16 
  -  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  ไมม่ีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชนและของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จาก
การสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดตามบริเวณถนน ม. 1 ม.3 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 ม.12 ม.13 ม.15 ม.16 และ หน้าที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่อ 
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน   

4. ยาเสพติด... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอ   

หนองแคได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มีผู้ที่
ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์          
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ  และ
ผู้ป่วยเอดส์  ซึ่งปัจจุบัน มีผู้สูงอายุ  1,629  คน  ผู้พิการ  291  คน  ผู้ป่วยเอดส์  4  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่ 28  
มิถุนายน  พ.ศ. 2564)   

(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(๔)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๕)  ดำเนินการช่วยเหลือ  เยียวยา  ฟ้ืนฟู  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกรณี

เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 
(๖)  การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   
(๗)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด  อำเภอ  หน่วยงานต่างๆ  ที่ให้การสนับสนุน 
 

 
 
 
            5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆ ปัจจุบันถนน  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ คอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ลำดับที่... 
 
 
 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

ลำดับที่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทางรวม 
ความ
กว้าง ชนิดผิวทาง (ความยาวเป็น กม.) 

(กม.) (ม.) คสล. ลาดยาง ลูกรัง หินคลุก ดิน 

1 สบ.ถ.47-001 ถนนสายบา้นหนองผักช ี 2.710 6.00 2.710 0 0 0 0 

2   ถนนสายบา้นหนองผักชี ซอย 1 0.435 4.00 0.051 0 0 0 0 

        3.00 0.134 0.250 0 0 0 

3   ถนนสายบา้นหนองผักชี ซอย 1/1 0.188 3.00 0.188 0 0 0 0 

4   ถนนสายบา้นหนองผักชี ซอย 2 0.201 3.00 0.201 0 0 0 0 

      0.285 3.00 0 0 0.285 0 0 

5   ถนนสายบา้นหนองผักชี ซอย 3 0.342 3.50 0 0.057 0 0 0 

        3.00 0.256 0 0.029 0 0 

6   ถนนสายบา้นหนองผักชี ซอย 3/1 0.108 3.00 0 0.108 0 0 0 

7   ถนนสายบา้นหนองผักชี ซอย 5 0.680 3.00 0.450 0.230 0 0 0 

8   ถนนสายบา้นหนองผักชี ซอย 5/1 0.107 3.00 0 0.107 0 0 0 

9   ถนนสายบา้นหนองผักชี ซอย 5/1ก 0.060 3.00 0 0.060 0 0 0 

10   ถนนสายบา้นหนองผักชี ซอย 5/2 0.075 3.00 0 0.075 0 0 0 

11   ถนนสายบา้นหนองผักชี ซอย 7 0.070 3.00 0 0.070 0 0 0 

12   ถนนสายบา้นหนองผักชี ซอย 7/1 0.030 3.00 0 0.030 0 0 0 

13 สบ.ถ.47-002 ถนนสายหนองผักชี 2.400 5.00 0 2.400 0 0 0 

14   ถนนสายหนองผักชี ซอย 1 0.249 3.00 0 0.249 0 0 0 

      0.129 3.00 0 0 0.129 0 0 

15   ถนนสายหนองผักชี ซอย 1/1 0.060 3.00 0 0.060 0 0 0 

16   ถนนสายหนองผักชี ซอบ 1/3 0.079 4.00 0 0.000 0.079 0 0 

      0.195 4.00 0 0.000 0.195 0 0 

17   ถนนสายหนองผักชี ซอย 2 0.740 3.00 0.331 0.409 0 0 0 

18   ถนนสายหนองผักชี ซอย 3 0.390 3.00 0 0.390 0 0 0 

19   ถนนสายหนองผักชี ซอย 4 0.565 3 0.06 0.505 0 0 0 

20   ถนนสายหนองผักชี ซอย 4/1 0.127 3.00 0.127 0 0 0 0 

21 สบ.ถ.47-003 ถนนสายบา้นดอนแพง 2.220 4.00 1.630 0.590 0 0 0 

22   ถนนสายบา้นดอนแพง ซอย 1 0.060 3.00 0 0.060 0 0 0 

23   ถนนสายบา้นดอนแพง ซอย 2 0.380 3.00 0 0.38 0 0 0 

24   ถนนสายบา้นดอนแพง ซอย 3 0.621 3.00 0.621 0 0 0 0 

25   ถนนสายบา้นดอนแพง ซอย 5 0.191 0.00 0 0.191 0 0 0 

26 สบ.ถ.47-004 ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี 0.790 5.00 0.790 0 0 0 0 

          

          

       ลำดับที่... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

        

ลำดับที่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทางรวม 
(กม.) 

ความ
กว้าง 
(ม.) 

ชนิดผิวทาง (ความยาวเป็น กม.) 

คสล. ลาดยาง ลูกรัง หินคลุก ดิน 

27   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 1 0.219 3.00 0.219 0 0 0 0 

28   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 1/1 0.080 3.00 0.080 0.000 0 0 0 

29   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 2 0.224 3.00 0 0 0.224 0 0 

30   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 3 1.228 5.00 0.790 0.000 0 0 0 

        4.00 0.115 0 0 0 0 

        3.00 0 0.323 0 0 0 

31   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 3/1 0.320 3.00 0 0.000 0.320 0 0 

32   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 3/2 1.093 3.00 0 1.093 0 0 0 

33   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 3/2ก 0.316 3.00 0 0.316 0 0 0 

34   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 3/2ข 0.107 3.00 0 0.107 0 0 0 

35   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 3/3 0.287 4.00 0 0.000 0.287 0 0 

36   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 4 0.231 4.00 0.231 0 0 0 0 

37   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 4/1 0.345 4.00 0.345 0.000 0 0 0 

38   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 4/1ก 0.040 3.50 0.040 0 0 0 0 

39   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 4/2 0.354 3.00 0.340 0.000 0.014 0 0 

40   ถนนสายวัดราษฎร์สามัคคี ซอย 4/2ก 0.675 4.00 0.675 0.000 0 0 0 

41 สบ.ถ.47-005 ถนนสายเขาพนมยงค์ 1.430 4.00 1.430 0 0 0 0 

42   ถนนสายเขาพนมยงค์ ซอย 2 0.081 3.00 0.081 0 0 0 0 

43   ถนนสายเขาพนมยงค์ ซอย 4 0.163 3.00 0 0.163 0 0 0 

44   ถนนสายเขาพนมยงค์ ซอย 4/1 0.080 3.00 0.000 0.080 0 0 0 

45   ถนนสายเขาพนมยงค์ ซอย 6 0.483 4.00 0.483 0 0 0 0 

46 สบ.ถ.47-006 ถนนสายวัดไทยงาม-นิคมหนองแค 2.560 4.00 2.430 0.130 0 0 0 

47   
ถนนสายวัดไทยงาม-นิคมหนองแค  
ซอย 1 0.090 3.00 0.090 0 0 0 0 

48   
ถนนสายวัดไทยงาม-นิคมหนองแค  
ซอย 2 0.782 5.00 0.277 0.000 0 0 0 

        3.00 0.110 0 0.395 0 0 

49   
ถนนสายวัดไทยงาม-นิคมหนองแค  
ซอย 3 0.084 3.00 0.084 0.000 0 0 0 

50   
ถนนสายวัดไทยงาม-นิคมหนองแค  
ซอย 5 0.744 4.00 0.408 0.205 0.000 0 0 

        3.00 0.064 0.067 0 0 0 

          

       ลำดับที่... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 

        

ลำดับที่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทางรวม 
(กม.) 

ความ
กว้าง 
(ม.) 

ชนิดผิวทาง (ความยาวเป็น กม.) 

คสล. ลาดยาง ลูกรัง หินคลุก ดิน 

51   
ถนนสายวัดไทยงาม-นิคมหนองแค  
ซอย 5/1 0.163 3.00 0.163 0 0 0 0 

52   
ถนนสายวัดไทยงาม-นิคมหนองแค  
ซอย 5/2 0.104 3.00 0.032 0.072 0 0 0 

53 สบ.ถ.47-007 ถนนสาย ม.7 ไป ม.10 2.030 5.00 2.030 0 0 0 0 

54   ถนนสาย ม.7 ไป ม.10 ซอย 1 0.107 3.00 0.107 0.000 0 0 0 

55   ถนนสาย ม.7 ไป ม.10 ซอย 2 0.293 3.00 0.293 0.000 0 0 0 

56   ถนนสาย ม.7 ไป ม.10 ซอย 4 0.150 3.00 0.000 0 0.15 0 0 

57   ถนนสาย ม.7 ไป ม.10 ซอย 6 0.178 4.00 0 0.178 0 0 0 

58 สบ.ถ.47-008 
ถนนสายขา้ง อบต.ไป คลองหนองแร่  
ม.9 1.990 4.00 1.990 0 0 0 0 

59   
ถนนสายขา้ง อบต.ไป คลองหนองแร่  
ม.9 ซอย 1 0.300 4.00 0.000 0.000 0.300 0 0 

60   
ถนนสายขา้ง อบต.ไป คลองหนองแร่  
ม.9 ซอย 2 0.877 3.00 0.120 0 0.757 0 0 

61   
ถนนสายขา้ง อบต.ไป คลองหนองแร่  
ม.9 ซอย 3 0.174 5.00 0.012 0.162 0 0 0 

62   
ถนนสายขา้ง อบต.ไป คลองหนองแร่  
ม.9 ซอย 5 0.174 3.00 0.000 0 0.174 0 0 

63   
ถนนสายขา้ง อบต.ไป คลองหนองแร่  
ม.9 ซอย 7 0.190 3.00 0.000 0.000 0.190 0 0 

64   
ถนนสายขา้ง อบต.ไป คลองหนองแร่  
ม.9 ซอย 7/1 0.208 3.00 0.000 0 0 0 0.208 

65 สบ.ถ.47-009 ถนนแยกหมู่ 15-บา้นบ่อนำ้เค็ม 1.730 4.00 1.730 0.000 0 0 0 

66   ถนนแยกหมู่ 15-บา้นบ่อนำ้เค็ม ซอย 1 0.110 3.00 0.11 0.000 0.000 0 0 

67   ถนนแยกหมู่ 15-บา้นบ่อนำ้เค็ม ซอย 2 0.078 3.00 0.078 0.000 0 0 0 

67   ถนนแยกหมู่ 15-บา้นบ่อนำ้เค็ม ซอย 2 0.078 3.00 0.078 0.000 0 0 0 

68   ถนนแยกหมู่ 15-บา้นบ่อนำ้เค็ม ซอย 3 0.05 3.00 0.05 0 0 0 0 

69   ถนนแยกหมู่ 15-บา้นบ่อนำ้เค็ม ซอย 4 0.274 3.00 0.274 0.000 0 0 0 

70   ถนนแยกหมู่ 15-บา้นบ่อนำ้เค็ม ซอย 5 1.263 4.00 1.263 0 0 0 0 

71   ถนนแยกหมู่ 15-บา้นบ่อนำ้เค็ม ซอย 6 0.111 4.00 0.111 0.00 0 0.00 0 

72   ถนนแยกหมู่ 15-บา้นบ่อนำ้เค็ม ซอย 7 0.947 5.00 0.590 0.357 0.00 0 0.00 

73   ถนนแยกหมู่ 15-บา้นบ่อนำ้เค็ม ซอย 8 0.050 3.00 0.050 0.00 0 0.00 0 

          

       ลำดับที่.. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

        

ลำดับที่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทางรวม 
(กม.) 

ความ
กว้าง 
(ม.) 

ชนิดผิวทาง (ความยาวเป็น กม.) 

คสล. ลาดยาง ลูกรัง หินคลุก ดิน 

74 สบ.ถ.47-010 ถนนสายริมคลองหนองแร ่ 7.450 4.00 3.610 0.586 3.254 0 0 

75   ถนนสายริมคลองหนองแร่ ซอย 1 0.650 3.00 0 0.650 0 0 0 

76   ถนนสายริมคลองหนองแร่ ซอย 2 0.640 3.00 0.265 0.202 0.173 0 0 

77   ถนนสายริมคลองหนองแร่ ซอย 2/1 0.172 3.00 0.000 0.000 0.172 0 0 

78   ถนนสายริมคลองหนองแร่ ซอย 2/1ก 0.119 3.00 0.000 0 0.119 0 0 

79   ถนนสายริมคลองหนองแร่ ซอย 2/2 0.182 3.00 0.000 0.000 0.182 0 0 

80   ถนนสายริมคลองหนองแร่ ซอย 3 0.390 3.00 0.000 0.000 0.39     

81   ถนนสายริมคลองหนองแร่ ซอย 4 0.095 3.00 0.095 0 0 0 0 

82   ถนนสายริมคลองหนองแร่ ซอย 4/1 0.029 3.00 0.029 0.000 0.000 0 0 

83 สบ.ถ.47-011 ถนนสาย ม.12-ชนคลองหนองแร ่ 0.430 4.00 0.430 0 0 0 0 

84   ถนนบ้านบุ-ห้วยทราย 0.833 5.00 0.833 0.000 0 0 0 

85   ถนนซอยมิตรสัมพันธ ์ 0.453 4.00 0.453 0.000 0.000 0 0 

86   ถนนซอยมิตรสัมพันธ์ ซอย 1 0.072 4.00 0.072 0.000 0 0 0 

87   ถนนซอยมิตรสัมพันธ์ ซอย 3 0.222 4.00 0.222 0 0 0 0 

88   ถนนซอยมิตรสัมพันธ์ ซอย 5 0.037 4.00 0.037 0.000 0 0 0 

89 สบ.ถ.47-012 ถนนวัดหนองสมัคร 0.601 4.00 0.601 0 0 0 0 

90   ถนนวัดหนองสมัคร ซอย 1 0.049 3.00 0.000 0.049 0 0 0 

91   ถนนสายสระโศก 0.759 4.00 0 0.500 0 0 0 

        3.00 0.000 0.259 0 0 0 

92   ถนนสายกลางบ้านหมู่ที ่5  1.303 4.00 1.303 0.000 0 0 0 

93   ถนนสายกลางบ้านหมู่ที ่5 ซอย 1 0.532 4.00 0.432 0 0 0 0 

        3.00 0.000 0.100 0.000 0 0 

94   ถนนสายกลางบ้านหมู่ที ่5 ซอย 1/1 0.215 3.00 0.000 0.215 0 0 0 

95   ถนนสายกลางบ้านหมู่ที ่5 ซอย 2 0.120 3.00 0.120 0.000 0 0 0 

96   ถนนสายซอยสำรวย 0.370 3.00 0.370 0 0 0 0 

97   ถนนสายขา้งโรงงานทีทีเซรามิค 0.200 2.50 0.000 0.2 0 0 0 

 
 5.2  การไฟฟ้า 
  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  6,267  หลังคาเรือน  ไม่มีไฟฟ้าใช้ - หลังคาเรือน 

 ไฟฟ้าสาธารณะ  ประมาณ 2,000  จุด  ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกแย้ 

 
5.3 การประปา... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 
๕.๓  การประปา 

  ปัจจุบันมีบริการประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น  16  หมู่บ้าน 
  ระบบประปาบาดาล จำนวน  3 หมู่บ้าน (หมู่ 12 หมู่ 13 และหมู่ 15)  

 
         5.4  โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้
นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร   

 
      ๕.๕  ระบบโลจิสติกส ์(Logistics)  หรือการขนส่ง 
  ในพ้ืนที่ตำบลโคกแย้  มีบริการบริษัทขนส่ง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร 
ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
  ในการขนส่งส่วนมากจะเป็นการขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยรถรับจ้างและรถส่วนตัว          
ซึ่งได้แก่ รถอีแต๋น  รถบรรทุก  รถพ่วง  รถกระบะ  สำหรับการส่งของพัสดุจะไปส่งที่ไปรษณีย์หินกอง ซึ่งมี  
จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  
   
  
  

6.1  การเกษตร 
 การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 

20.00 ไร่ต่อครัวเรือนและมีแรงงาน ภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง 
รับราชการและอ่ืนๆ การถือครองที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่เช่าที่ดินทำกินและเช่าที่ดินทำกิน เพ่ิม มีที่ดินทำกินเป็น
ของตนเอง โดยมีเอกสิทธิ์ โฉนด 

รายงานแสดงกิจกรรมการเกษตรตามสถานที่ปลูกของพ้ืนที่ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
 

การปลูกพืชไร่ ผัก สมุนไพร และไม้ผลไม้ยืนต้น 

ลำดับ
ท่ี 

ชนิดพืช 
 

จำนวน
ครัวเรือน 

เนื้อท่ี 
เพาะปลูก 

(ไร่) 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

1 ข้าวนาปี 264 8,026 8,034 6,167 767.58 

2 ข้าวนาปรัง 140 4,355 4,355 3,392 778.83 

3 เห็ด 39 22 22 31 1,418.18 

4 มะม่วง 33 132 132 891 6,750.00 

5 ชะอม 10 6 6 8 1,333.33 

     ลำดับที่... 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชนิดพืช 
 

จำนวน
ครัวเรือน 

เนื้อท่ี 
เพาะปลูก 

(ไร่) 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

6 กล้วยน้ำว้า 8 27 27 216 8,000.00 

7 ไม้ผลอื่นๆ 7 19 18 189 10,500.00 

8 ไม้ยืนต้นอื่นๆ 5 31 21 135 6,428.57 

9 ขนุนหนัง 5 4 4 135 33,750.00 

10 มะพร้าว 4 23 23 108 4,695.65 

11 ข้าวโพดรับประทานฝักสด 4 3 3 3 1,066.67 

12 ผักอื่นๆ 4 2 2 3 1,600.00 

13 กระท้อน 3 19 19 81 4,263.16 

14 ไผ ่(ยืนต้น) 3 13 13 81 6,230.77 

15 ฟักทอง 2 1 1 2 1,600.00 

16 บวบ 2 1 1 2 1,600.00 

17 คะน้า 1 1 1 1 800 

18 ฝรั่ง 1 7 7 27 3,857.14 

19 น้อยหน่า 1 8 8 27 3,375.00 

20 แก้วมังกร 1 1 1 27 27,000.00 

21 ถั่วฝักยาว 1 1 1 1 800 

22 แตงกวา 1 1 1 1 800 

23 เผือก 1 1 1 0 200 

24 พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ 1 1 1 1 800 

25 ยูคาลิปตัส 1 15 15 27 1,800.00 

26 ผักกวางตุ้ง 1 1 1 1 800 

27 กระเพรา 1 1 1 1 800 

28 ถั่วลิสงรุ่น 1 1 2 2 108 54,000.00 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนมิถุนายน 2564 
   
 
 
 

6.2 การประมง... 
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6.2  การประมง 
   

ลำดับ
ท่ี 

ชนิดสัตว์เลี้ยง 
จำนวน

ครัวเรือน 
เนื้อท่ีกระชัง 
(ตารางเมตร) 

เนื้อท่ีเลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัว) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม) 

1 ปลาดุก 8 0 0 18,800 4,300 

2 ปลานิล 3 0 0 157,500 0 

3 ปลาสวาย 2 0 0 24,350 200 

4 สัตว์น้ำอื่น ๆ 1 0 0 2,000 0 

5 ปลายี่สก 1 0 0 150,000 0 

6 กบ 1 0 0 1,000 200 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนมิถุนายน 2564 
 
 6.3  การปศุสัตว์ 
 
ลำดับท่ี ชนิดสัตว์เลี้ยง 

จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนสัตว์ 
(ตัว) 

จำนวนรุ่นต่อปี 
(รุ่น) 

ปริมาณการผลิต 
(ตัว) 

ปริมาณการผลิต 
(กิโลกรัม) 

1 ไก่พื้นเมือง 19 875 49 0 0 

2 สุกร 9 1,406 21 0 0 

3 เป็ดไข่ 6 360 8 0 0 

4 ไก่ชน 5 345 15 0 0 

5 เป็ดเทศ 5 80 15 0 0 

6 ไก่เน้ือ 4 59,400 16 0 0 

7 ไก่ไข่ 4 15,108 8 0 0 

8 กระบือ 4 18 0 10 0 

9 โคเนื้อ 2 9 2 0 0 

10 หมูป่า 1 13 2 0 0 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนมิถุนายน 2564 
 
 6.4  การบริการ 

นวดแผนโบราณ จำนวน 2 แห่ง 
โรงแรม 1 แห่ง 
สถานีบริการแก๊ส LPG จำนวน 1 แห่ง 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง / ปั๊มลอย จำนวน 2 แห่ง 

บริษัท... 
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บริษัทธุรกิจรถยนต์ / จักรยานยนต์ จำนวน 3 แห่ง 
กิจการบ้านเช่า จำนวน 102 แห่ง 
 

 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด 

 6.6 อุตสาหกรรม 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สระบุรี รายงานว่า พ.ศ. 2562  มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 

2 และ 3 ตั้งอยู่ในตำบลทั้งสิ้น 53 โรง จำแนกได้ ดังนี้ 
โรงงานสีข้าว 1 แห่ง  
โรงงานผลิต เครื่องดื่มตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีกาแฟเป็นส่วนผสม 1 แห่ง  
โรงงานผลิตเครื่องสุขภัณฑ์จากพลาสติกและใยแก้ว 1 แห่ง  
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ 2 แห่ง โรงงานผลิตวงกบประตู หน้าต่าง 2 แห่ง  
โรงงานผลิตลังไม้ 1 แห่ง  
โรงงานผลิตกาวซีเมนต์ 1 แห่ง  
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง 1 แห่ง  
โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบ 2 แห่ง  
โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบและไม่เคลือบ 1 แห่ง  
โรงงานผลิตกระเบื้องเคลือบ 1 แห่ง โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา 1 แห่ง  
โรงงานบนดินเพ่ือจำหน่าย 1 แห่ง  
โรงงานผลิตกระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง 2 แห่ง  
โรงงานผลิตกาวซีเมนต์ 1 แห่ง  
โรงงานผลิตผงแม่เหล็ก 1 แห่ง  
โรงงานผลิตตะแกรงเหล็ก 1 แห่ง  
โรงงานกลึงเจาะ คว้าน ไส เจียน โลหะทั่วไป 5 แห่ง  
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 1 แห่ง  
                   ฯลฯ 
 

 6.7  การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
องค์กร/กลุ่มอาชีพ 

        กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปเห็ดตำบลโคกแย้ 
     กลุ่มพรหมเช็ดเท้า 
     กลุ่มสานตระกร้าเชือกมัดฟาง     
       กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ 
     กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกแย้ 
     

6.8  แรงงาน... 
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6.8  แรงงาน 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  สภาพแรงงานและการจ้างงาน  มีดังนี้ 

(ข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล พ.ศ.2562) 
(๑)  คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้  4,065 คน   
(๒)  คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 1,317 คน 
 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตำบลโคกแย้  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  8  แห่ง  ดังนี้ 
  (1)  วัดไทยงาม  หมู่ที่ 2    
  (2)  วัดราษฎร์สามัคคี  หมู่ที่ 8 
  (3)  วัดหนองสมัคร  หมู่ที่ 5 
  (4)  วัดหนองผักชีเหนือ  หมู่ที่ 6 
  (6)  วัดสนมลาว  หมู่ที่ 2 
  (7) วัดบ่อน้ำเค็ม  หมู่ที่ 14 
  (8) วัดหนองจอกน้อย  หมู่ที่ 15 
  (9)  วัดเขาพนมยงค์ 
  (10) วัดหนองจอกใหญ่ 
 

๗.2  ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภาษาถ่ิน ลาวพวน 
 

๗.๔  OTOP  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
    - ผลิตภัณฑ์แปรรูป เห็ด 3 มอ 
     - พรหมเช็ดเท้า  
    - ตระกร้าเชือกมัดฟาง 
 
 
 

9. ทรัพยากร... 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 



- 31 - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 
 
 

9.๑  น้ำ   
 พ้ืนที่ของตำบลโคกแย้ ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตที่มีระบบชลประทาน แต่มีระบบประปาหมู่บ้าน และ

ประปาส่วนภูมิภาคที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค มีสระน้ำที่เกษตรกรขุดขึ้นมา คลองไส้ไก่ คลองหนองพันอ้อม และ
อ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้ 

 
9.๒  ป่าไม้   ลักษณะป่าและต้นไม้  ในเขตตำบลโคกแย้  
 จากข้อมูลแผนที่เขตป่าไม้ถาวรของกรมพัฒนาที่ดิน แผนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้

และแผนที่เขตอุทยานแห่งชาติของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ เพ่ือแสดง
พ้ืนที่ป่า ตามกฎหมาย พบว่าตำบลโคกแย้มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น มีเนื้อที่
ประมาณ 2,583 ไร่ หรือร้อยละ 14.08 ของพ้ืนที่ตำบล 

 จากข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 2562 พบว่า ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสาม
หลั่น มีสภาพเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 2,200 ไร่ หรือร้อยละ 11.99 ของพ้ืนที่ตำบล  และมี
สภาพเป็นพื้นที่ป่าละเมาะ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่ตำบล 

 นอกจากนี้ยังมีสภาพเป็นป่าไม้ ซึ่งอยู่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้ มีสภาพเป็นป่าผลัดใบ
สมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพ้ืนที่ตำบล ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเนื้อที่ประมาณ 68 
ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของพ้ืนที่ตำบล และมีสภาพเป็นไม้ละเมาะ มีเนื้อที่ประมาณ 46 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของ
พ้ืนที่ตำบล 

(หมายเหตุ : จากการวิเคราะห์แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 โดยวิธีซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
 

9.๓  ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 
        - เขาโปร่งแร้ง 
 
9.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย ้

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูกที่อยู่อาศัย 
ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
ได้แก่  ดิน น้ำ ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะอยู่นอกเขตชลประทานและพ้ืนที่ส่วนมาก
เป็นของประชาชน  เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะ ก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกแย้ได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น 
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเอง
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน ฯลฯ          

 
 

   ๙.  อ่ืนๆ... 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
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(๓)  รายจ่ายจริง... 
 
 
 

๙.  อื่นๆ  ด้านการคลัง
ท้องถิ่น
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************************************ 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

  
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ            
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไข           
ที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

 
 
 

ยุทธศาสตร์... 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ  อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ 
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ  ขาดการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

       ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน... 



-36- 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 

      ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากข้ึน ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทาง
สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
         แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้ว
อำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
                  ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ   การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุน
ที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 
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         นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔          
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
        ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจทำให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
       นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากข้ึนทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี ่และขอบเขตท่ีกว้างขวางมากข้ึน ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและ
น้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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     แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงาน ที่
เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ  ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
          จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว      
มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง        
มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงาน
อย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถ
รู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐาน 
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นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกันประเทศไทย
จำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร 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 มั่งค่ัง และ 
ยั่งยืน 
 
 
 

3. วิสัยทัศน์… 
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๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
                    ความมั่นคง  หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน       
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มี
การออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
                  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 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 

ความยั่งยืน... 
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                 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
                 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

         ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

            รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 
 

4.2 ยุทธศาสตร์... 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

          ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

         ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

         และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

         ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 

4.6 ยุทธศาสตร์... 
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๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

         ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

        และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก
พ้ืนที ่

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
         ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทนัสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต     

         สำนึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

         เสมอภาค 
 
 
 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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การพัฒนา... 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกำกับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
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1.3 แผนพัฒนา... 
  

 

 

 
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิรถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ  เพ่ือ
บรรเทาปัญหาจราจร และให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยในการ
เดินทาง 
  ๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางถนนที่ยังขาดความเชื่อมต่อกับเส้นทางหลัก 
(MissingLink)และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยาเพ่ิมขึ้น ฯลฯ เพ่ือลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของ
ปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมือง 
 ๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้งคุ้มครอง
แหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามมีพ้ืนที่สี เขียวและ
สวนสาธารณะ 
 ๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการและเอ้ือต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและ
บริการดูแลระยะยาวส้าหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆให้สามารถรองรับคน   
ทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน 
  ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย น้ำท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหา
ความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ๖) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช้เทคโนโลยี 
การบังคับใช้กฏหมาย การปลูกจิตส้านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยการจัดท้าผังภูมินิเวศเพ่ือการจัดการพ้ืนที่
และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นที่อยู่อาศัย 
ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค 
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ซึ่งระยะแรกด้าเนินการที่บางซื่อเพ่ือเป็นต้นแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน และเมืองอัจฉริยะ
แห่งแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์... 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ชายหาด
ชะอำ-หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจาย
รายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่ง
ทะเลตะวันตกของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนองของ
ภาคใต้ 
  ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน 
และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาทิ พ้ืนที่เกาะ
รัตนโกสินทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรีเมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่า สุพรรณบุรี 
และเมืองเก่าลพบุรี 
  ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรีชัยนาท ลพบุรีสระบุรีนครปฐม ราชบุรีและเพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้วย
แพทย์แผนไทย อาทิ  นนทบุรี  สมุทรสาคร นครปฐม และเพชรบุรี  และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ ำ อาทิ  
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง และสิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด
อย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ 
  ๕) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก ตลาด
น้ำอัมพวา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ฯลฯ 
โดยปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล 
  ๖) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) นำผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เช่น นำผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวใน
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พ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เป็นต้น 
 

2) พัฒนา... 
  ๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตรหลักของ
ภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญ 
ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี  นครปฐม และ
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาด
เฉพาะและตลาดระดับบน 
  ๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการ
ประมง เป็นต้น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
  ๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  ๗) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสู่ตลาดอาเซียนและตลาดต่างประเทศ 
  ๘) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส้าคัญกับการเสริมสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด้าเนินธุรกิจ อาทิการนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๙) ส่งเสริมให้อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัย เมืองนวัตกรรมอาหาร ฯลฯ มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าเพ่ิมสูงผ่านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่
เข้มข้น 
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ยุทธศาสตร์... 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) พัฒนาแหล่งน้ ำ และระบบกระจายน้ ำ ในพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก อาทิ  จังหวัดกาญจนบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ ำ โดยปรับปรุงและบำรุงรักษา 
แหล่งน้ำเดิม วางแผนจัดสรรน้ำเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดทำแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่
การเกษตรเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 
  ๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน และ
พ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ โดยเพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ำที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงจัดตั้ง
กลุ่มเฝ้าระวังภัยน้ำท่วม 
  ๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุกล้้าของน้ำเค็มโดยเฉพาะ
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ๔) หยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าและส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า 
สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 
  ๕) ขุดลอกลำน้ำเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ำและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่
น้ำท่าจีน ฯลฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ ำและลำคลอง
สาขาที่สำคัญ อาทิ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าป่าสัก และลำคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี  นนทบุรี 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 
  ๖) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดท้าแนวป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการทำแนวไม้ไผ่กันคลื่นแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางทะเล และชายฝั่ง โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบน้ำมันในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนใน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ –กาญจนบุรีเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการพัฒนา
ระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒) เร่งพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัด
กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุ
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วิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3) พัฒนา... 
  ๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร 
เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 
  ๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษทวายกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยจัดเตรียมระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ เอ้ือต่อการพัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) เร่งดำเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาค
อ่ืนๆ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและ
รองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของ
ประเทศให้เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ ำระหว่าง
ภาค อาท ิ
   1.1 เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ -พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ลพบุรี-
ปากน้้าโพ 
   1.2 เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา และทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา 
   1.3 เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษพัทยา-
มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
   1.4 เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหินและรถไฟ
ทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 
  ๒) พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพสำคัญ อาทิ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองชายแดนบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำ
โครงการนำร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 

แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562-2565)  
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 

    เป้าหมายการพัฒนา 

 
 วิสัยทัศน์ “ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษกิจที่ยั่งยืน” 
 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด โดยใช้นวัตกรรมยกระดับสินค้าเกษตร การ
แปรรูปอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SME 4.0  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ผักตบชวา โดยใช้นวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistic พัฒนาสภาพแวดล้อม ขยะมูลฝอยและการ
จัดการเมือง และชุมชนให้น่าอยู่  
 

วัตถุปะสงค์... 
 
 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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วัตถุประสงค์ : เป้าหมาย : ตัวช้ีวัด : แนวทางการพัฒนา  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาค
เกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0  
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้
ได้มาตรฐาน  
 2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม  
 3. ยกระดับสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยี/วัตกรรมเพ่ือการ
แข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
 เป้าหมาย 
  1. เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน  
  2. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัด 
  1. เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
  2. จํานวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านกระบวนการผลิต  การแปรรูป 
การตลาดสําหรับสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน  
  2. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร
อุตสาหกรรมตอบสนองตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  
 วัตถุประสงค์ 
  1. ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
  2. พัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายใน
และต่างประเทศ  
  3. เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
 เป้าหมาย 
  1. แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับ การรับรองมาตรฐานที่กําหนด  
  2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการได้รับการรับรอง มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  3. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกเพ่ือสร้างการรับรู้นําไปสู่ การเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
 
 

ตัวชี้วัด... 
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 ตัวช้ีวัด 
  1. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว  
  2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 3. ร้อยละของจํานวน
นักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  4. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
  2. พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  เพ่ือการ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืน  
  3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลุ่มน้ําเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในเขตลุ่มน้ําเจ้าพระยา/ป่าสัก เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน  
  2. รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ําของลุ่มน้ําเจ้าพระยา/ป่าสัก  
ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและยั่งยืน  
 เป้าหมาย 
  1. การบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความสมดุลและยั่งยืน 
  2. คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักได้มาตรฐาน  
 ตัวช้ีวัด 
  1. พ้ืนทีท่ี่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมและการขาดแคลนน้ำลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน  
  2. ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQ) ของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับปีฐาน  
 แนวทางการพัฒนา 
  1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ ำแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการ
กระจาย สินค้าให้สะดวกรวดเร็ว เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตามแหล่งอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การ
ท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  

เป้าหมาย... 
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 เป้าหมาย ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับ
การขยายตัวของเมือง และชุมชน และระบบโลจิสติกส์  
 ตัวชี้วัด สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคมต่อ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและรูปแบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิตสินค้ากับ
โครงข่ายคมนาคมหลักเพ่ือลดต้นทุนการส่งสินค้าโดยรวม  
  2. บริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน เดือนธันวาคม 2562 

วิสัยทัศน์ : เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข 

พันธกิจ :  
 1. นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
 2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น
ธรรมในสังคม  
 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง  
 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมาย
หรือที่มีกฎหมายกําหนด 

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี : “มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพ่ิมขึ้นเศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  
เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์ ภาพรวม ดังนี้ 
 1. การลงทุนในอุตสาหกรรมที่สะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 2. ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด  
 3. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง  
 4. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยจํานวน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1. พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town) 
  2. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การเกษตร การ
ท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล  
 

3. เสริมสร้าง... 

แผนพัฒนาจังหวัด 
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 3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town)  
วัตถุประสงค ์: จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ น่าอยู่ เติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด : จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ น่าอยู่ เติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง  

แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 
 • จํานวนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน  
 • จํานวนการพัฒนาสาธารณะสถานในพื้นที่ชุมชน  
 • ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา  
 • ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า 
 • ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต  
แนวทางการดําเนินการ 
 • พัฒนา/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  
 • ขยาย/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 • พัฒนาสาธารณะสถานส่วนกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในชุมชน  

แนวทางการพัฒนา 1.2 ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ตัวช้ีวัด 
 • คุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก (DO, BOD, WO, NH3)  
 • ร้อยละของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 • ค่าคุณภาพอากาศ (AQI)  
 • เกณฑ์มาตรฐาน SO2, NO2, 03  
 • ค่า PM10 / ค่า PM2.5 จํานวนพื้นที่ป่าไม้/พ้ืนที่สีเขียว 
 • จํานวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษท่ีได้รับแจ้งในพื้นที่  
แนวทางการดําเนินการ 
 • การบริหารจัดการของเสีย  
 • ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ  
 • พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

แนวทางการ... 
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แนวทางการพัฒนา 1.3 ยกระดับการบริหารจัดการ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ตัวช้ีวัด 
 • จํานวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ Green Industry  
 • สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน 
 • ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน  
แนวทางการดําเนินการ 
 • ยกระดับการบริหารจัดการสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)  
 • กํากับดูแลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 • ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 • บังคับใช้ตามผังเมือง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 
การเกษตร การท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค์ : สินค้าและบริการได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าสู่ มาตรฐานสากล (ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สินค้า เกษตรปลอดภัย) 
ตัวช้ีวัด 
 • อัตราการขยายตัว GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น  
 • ร้อยละของสินค้าและบริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าสากล  
 • จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน  
 • ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 • จํานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 • จํานวนเกษตรกร/ Young Smart Farmer/ SMEs / ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา  
 • จํานวนแปลง/ฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  
 • จํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP - จํานวนแหล่งน้ำ/โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่รับการพัฒนา 
แนวทางการดําเนินการ 
 • การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน  
 • การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน  
 • การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
 • การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และโครงสร้าง พ้ืนฐานรองรับภาคการเกษตร และ
อุตสาหกรรม  
 

แนวทางการ... 
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แนวทางการพัฒนา 2.2 พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ 
ตัวช้ีวัด 
 • อัตราการขยายตัว GPP ภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ิมข้ึน  
 • ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนรายได้จากการท่องเที่ยว  
 • จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร เชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม 
แนวทางการดําเนินการ 
 • การส่งเสริมและดึงดูดการค้าและการลงทุน  
 • วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว  
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
 • พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร  
 • พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร  
 • พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว • พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว 
 • ศึกษาแนวทางการพัฒนา MICE  

แนวทางการพัฒนา 2.3 ยกระดับการบริหารจัดการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ตัวช้ีวัด 
 • จํานวนช่องทางการตลาด/ประชาสัมพันธ์ 
 • จํานวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาด แนวทางการดําเนินการ 
 • การบริหารจัดการสินค้า (Logistics Hub)  
 • เพ่ิมขีดความสามารถด้านการตลาด  
 • การพัฒนาระบบการตลาด  
 • การสร้างบรรยากาศการลงทุน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน จับคู่ธุรกิจ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
วัตถุประสงค ์: ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI)  

แนวทางการพัฒนา 3.1 เสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวช้ีวัด 
 • ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด  
 • ร้อยละท่ีลดลงของจํานวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสําคัญ  
 • อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนราย  
 • อัตราคดีกลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ  
 • อัตราคดีกลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
 • จํานวนสถานประกอบกิจการผ่านโรงงานสีขาว / มยส.  
 • การจับกุมคดียาเสพติด  
 

จำนวนครั้ง... 
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 • จํานวนครั้งที่ออกตรวจจัดระเบียบแรงงานในพ้ืนที่เป้าหมาย  
 • จํานวนสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจ สภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน 
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  
แนวทางการดําเนินการ 
 • สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 • การบริหารจัดการแรงงานในพ้ืนที่  
 • การรักษาความสงบเรียบร้อย  
 • ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 • สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
 • ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครอบครัวอบอุ่นตามเกณฑ์ท่ี พม. กําหนด  
 • ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง  
 • สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณการกู้ยืมเพ่ือการเกษตร  
 • อัตราการว่างงาน  
 • จํานวนครัวเรือนยากจน  
 • ประชากรที่เจ็บป่วย (ผู้ป่วยใน)  
 • อัตราเจ็บป่วยด้วยโรคสําคัญ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)  
 • ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  
 • อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี / 15 – 19 ปี 
แนวทางการดําเนินการ 
 • ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้  
 • ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทุกระดับวัย  
 • ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว 
 • ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  

แนวทางการพัฒนา 3.3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 • จํานวนนักเรียนด้อยโอกาส  
 • จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 • จํานวนองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการดําเนินการ 
 • ลดปัญหาเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา  
 • ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 

ส่งเสริมการ... 
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 • ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับวัย 
 • การสืบสานเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน  
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะ 
วัตถุประสงค ์: ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  

แนวทางการพัฒนา 4.1 ยกระดับการบริการสาธารณะ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตัวช้ีวัด 
 • ร้อยละของจํานวนประชากรที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม  
 • จํานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพ/ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล/นํานวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้  
แนวทางการดําเนินการ 
 • นําเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน  
 • แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
 • Internet ชุมชน 
  • พัฒนาระบบคิวในการให้บริการประชาชน  
 • พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชน  
 • พัฒนา Service Platform/ Application – กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายการเป็นเมืองอัจฉริยะ 

แนวทางการพัฒนา 4.2 พัฒนาสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
 • ร้อยละท่ีลดลงของจํานวนข้อร้องเรียนในการให้บริการสาธารณะ  
 • คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 • ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดําเนินการแล้วเสร็จของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด/อําเภอ  
แนวทางการดําเนินการ 
 • เพ่ิมประสิทธิภาพและกลไกการทํางานแบบการบูรณาการ  
 • มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย/ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ  
 • พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 • เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด/อําเภอ/Mobile Unit  
 • การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
 • การมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
 • การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  
 
 
 

แนวทางการ... 
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แนวทางการพัฒนา 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
 • จํานวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของจังหวัด แนวทางการดําเนินการ 
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 • พัฒนาระบบ MIS/ GIS  
 • พัฒนา City Data Platform 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์   “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพ 
ของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการการจัดการร่วมกัน” 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ   
  กลยุทธ์ที่ ๖ เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
ประจำถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
 

กลยุทธ์... 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566 - 2570) 
 



-60- 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 

  กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
 
 

 

 วิสัยทัศน์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่ างๆ จึงได้กำหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“มีความโปร่งใส  ตั้งใจพัฒนา  ยกระดับคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงประชาชน” 

  ยุทธศาสตร์ 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 5 ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    1.2 ส่งเสริมและการจัดการสวัสดิการสังคม 
    1.3 ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
    1.4 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
    1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
    1.6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
    1.7 พัฒนาแหล่งน้ำ 
    1.8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
    1.9 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
    1.10 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    1.11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.2 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.๓ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
    2.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
 

3. ยุทธศาสตร์... 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 
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  3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวันสำคัญ 
    3.๒ สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 
    3.๓ ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3.๔ ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
    4.1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
    4.๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
    4.๓ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
    4.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการ
บริหารองค์กร 
    4.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี 
  5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
         5.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่การท่องเที่ยวให้แพร่หลาย  
         5.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และบูรณาการ 
         5.๓ ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 เป้าประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  2)  ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
  3)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  4)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  5)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
  6)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ตัวช้ีวัด 
  1)  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
  2)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
  3)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
  4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐ 
   5)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   6)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   7)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง
ร้อยละ  ๖๐ 
 

ค่าเป้าหมาย...  
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  ค่าเป้าหมาย 
   ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
    - ค่าเป้าหมาย  จำนวนร้อยละ 60        
    ๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
    - ค่าเป้าหมาย  จำนวนร้อยละ 60    
   ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
    - ค่าเป้าหมาย  จำนวนร้อยละ 60        
   ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
    - ค่าเป้าหมาย  จำนวนร้อยละ 60        
   ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    - ค่าเป้าหมาย  จำนวนร้อยละ 60        

 กลยุทธ์ 
   ๑)  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
   ๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
   4)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ     
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
   5)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
   6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและ
เพ่ือการอนุรักษ์  
   7)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
   8)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
   9)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   ๑0)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
   ๑1)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
   ๑2)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
   ๑3)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
   ๑4)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

15) ส่งเสริม... 
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   ๑5)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความต้องการของประชาชน 
   ๑6)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
   ๑7)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
   ๑8)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
   19)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
   ๒0)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้      
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือ
กับประชาคมอาเซียน 
   ๒1)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดสระบุรี 
   ๒2)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   ๒3)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   ๒4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   ๒5)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
   ๒6)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์
   ๒7) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
   ๒8)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโคกแย้ (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นการดำเนินการภาย     
ใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่มีการระบาดในระดับโลก และในประเทศ 

ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น  ทิศทางการ
บริหารจัดการตำบล จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

การพัฒนา... 
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การพัฒนาคน พัฒนาองค์กร เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาค
การเกษตร ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การ
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ตำบล 
          นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสั งคมให้
ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กร  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาล  แก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
         โดยยังคงยึดหลักการ  “ มีความโปร่งใส ตั้งใจพัฒนา  ยกระดับคุณภาพชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงประชาชน” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่า
การพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้คนตำบลโคกแย้ ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกตำบลอย่างรอบคอบ และวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว  และควร
คำนึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มภาคกลาง ที่ควรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแล้งให้
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค  
         กรอบแนวคิดการพัฒนาตำบลโคกแย้ จึงเป็นการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ 
ของตำบลโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง  และคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้ง
โอกาสและข้อจำกัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต  ดังนี้ 
         ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
   ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
   ๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
   ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยง... 
 

 

 



-65- 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ป ี ยุทธศาสตร์ที่1 

ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การสร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็น
มิตรกัสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิด 
การตลาดโดยใช้
นวัตกรรมยกระดับสินค้า
เกษตรกรแปรรูป
อุตสาหกรรม และ
ผู้ประกอบการ SME 4.0 

ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกความปลอดภัยให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการน้ำ มลภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา โดยใช้
นวัตกรรม 

พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม 
Logistic พัฒนาสภาพแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย และการจัดการเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Indusstrial Town) 

ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
การค้า การลงทุน การเกษตร 
การท่องเที่ยวและบริการสู๋สากล 

เสริมสร้างความม่ันคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ
สาธารณะ 

แนวทางการ
พัฒนา 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

- พัฒนาฟื้นฟูและอนรุักษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหลง่น้ำ 
ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 
 - รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปญัหามลพิษ
และปญัหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ   
- จัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

ผลผลิต/
โครงการ 

ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค ์
สร้าง ซ่อมบำรุง
โครงสร้างพื้นฐาน/
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน/ประชาชน
รู้สึกมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ค่าเป้าหมาย 

1. สร้าง ซ่อม ระบบ
สาธารณูปโภค 
2. อบรมให้ความรู้ด้าน
ด้านการเกษตร 
3. อบรมให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุข 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รักษา ควบคุม 
คุณภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. อบรมให้ความรู้
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมอนุรักษ์
และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

สร้างจิตสำนึกและ
ตระหนักถึงคุณค่า
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

1. อบรมสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักถึงคุณค่า
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

เสริมสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กร สร้าง
จิตสำนึกและตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม 

1. ส่งบุคลากรท้องถ่ิน
เข้าอบรมพัฒนา
ศักยภาพอย่างน้อยคน
ละ 1 หลักสูตร  
2. อบรมสร้าง
จิตสำนึกและตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่
รู้จัก ประชาชนมีรายได้
เพิ่ม 

1. ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

แผนผังความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ (Strategic Map ) 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 

- พัฒนาขุดลอก คูคลองและ
จัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกัก
น้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแลง้ 
- ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกบัความจำเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 
- ก่อสร้าง ปรับปรงุเส้นทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึง 
- พัฒนาขุดลอกคูคลองและ
จัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกัก
น้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแลง้ 
 

- ส่งเสริมอนรุักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวันสำคัญ 
- สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึง
คุณค่า และความสำคัญ
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
-สง่เสรมิศาสนา พัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

- ปรบัปรุงโครงสร้างการ
บรหิารงาน ใหร้องรับการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย
กำหนดอย่างมีประสทิธิภาพ  
- นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บรหิารงานภายในองค์กร   
- สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้
ได้รับการศึกษา อบรม การทำ
วิจัยเพิ่มพูนความรู้เพือ่ยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการสื่อสารและ
ร่วมมือกบัประชาคมอาเซียน 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

- ประชาสัมพันธ์กจิกรรม และ
สถานที่การท่องเที่ยวให้
แพร่หลาย  
-  พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวอย่าง
เป็นระบบ และบรูณาการ 
-  ส่งเสรมิสนบัสนุนงบประมาณ
และบุคลากรด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
-  ส่งเสรมิการเรียนรู้การบริหาร
จัดการที่ดี 
 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

วิสัยทัศน์ มีความโปร่งใส  ตั้งใจพัฒนา  ยกระดบัคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงประชาชน 
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กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
2. ส่งเสริมการบริการ
ด้านสาธารณสุขและ
การสร้างเสริมสุขภาวะ
ของประชาชน 
3. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
4. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
สังคมและเศรษฐกิจ 
5. เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 
6. ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 
7. พัฒนาศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 

1. อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 
2. สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. จัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
4. ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เสื่อมโทรม 
 

1. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
2. สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักถึงคุณค่า
และความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมประจำ
ถ่ิน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมศาสนา 
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1. พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร
ของท้องถ่ิน 
2. พัฒนาระบบบริหาร
องค์กร 
3. การส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม 

1. พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบโดยบูรณาการ
ทุกภาคส่วน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
การ วิ เค ราะห์ เพื่ อพั ฒ นา ท้องถิ่น 

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปั จจั ยและสภานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. วิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง (S : Strength) จุดอ่อน (W : Weakness) 
1 . ป ระช าชน มี ค วามพร้อมจะมี ส่ วน ร่ วม ใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การจัด โครงสร้างภายในมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ 
3. มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการ
สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
4. มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกับส่วนราชการต่างๆ 
5. ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการ
พัฒนา 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
7. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ครอบคลุมทั่วถึง
ทุกพ้ืนที่หมู่บ้าน 

1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
2. องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัด   
ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  และการทำลาย
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
4. ประชาชนบางส่วนขาดการตื่นตัว และให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
5. บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
ที่เพ่ิมมากข้ึน 

โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรค (T : Threat) 
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  1. วิเคราะห์ SWOT (ต่อ) 

 
   5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้   

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
  ➢  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมี
นโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนให้คลอบคลุมทุกสายในพ้ืนที่  ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนตำบล        
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ      
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

1. จังหวัดสระบุรี  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ที่มีแผนงาน/
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
2. มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
3. ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
เป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำให้พนักงาน
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 

1. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่
ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
2. นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณ
ม า ยั ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ต า ม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 
3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น 
หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลา
ในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของ
รัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 

โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรค (T : Threat) 
4.  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
5.  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

4. การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมี
จำนวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาใน พ้ืนที่ และความต้องการ
ประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
เนื่ องจากจำกัดด้ วยอำนาจหน้ าที่ และจำนวน
งบประมาณท่ีมีจำกัด 
5. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้การจัดเก็บรายได้มี
น้อย 
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๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 
99.5 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วน
ตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนนการแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย
เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓)  การประปา ปัจจุบัน อบต. ได้ทำการขยายเขตประปาเข้าถึง
ทุกหมู่บ้าน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 99.5 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  
แต่ปัญหาคือ  ประชาชนไม่ยอมเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งมิเตอร์มาตรวัดน้ำและมีบางพ้ืนที่แรงดัน
น้ำประปาไม่เพียงพอ  

ด้านที่อยู่... 
    ➢ ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
     จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัย
ที่มั่นคง ยังมีบางส่วนที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจำกัดถ้ามีงบประมาณท่ีมากกว่านี้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลก็จะดำเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย     
มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียง เพราะในเขต
องคืการบริหารส่วนตำบลโคกแย้อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภค โดยบางครัวเรือน     
ซื้อน้ำที่บรรจุในถังหรือขวด   

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร      

ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ ๑๕ 
– ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐ มีอาชีพและมีรายได้  ประชากรบางส่วนมีรายได้
จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพ
ค้าขาย มีห้างร้าน ร้านค้า ทำให้มีรายได้มาจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจึง
ไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุ
เป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการ
ทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำ บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรน้อย     
การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก  เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม เช่น 
ปริมาณการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู่รางระบายน้ำมีมากข้ึน  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหาร
ส่วนตำบล การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการ
ทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ำลดลง 
ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และทำให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ   เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
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   (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
➢ ด้านแรงงาน 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ใน
ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพ้ืนที่  
ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ทำงานนอกพ้ืนที่   และในเขตโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงาน
ต่างประเทศ 

 
 
 

ด้านสุขภาพ... 
 
 

➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
    ประชาชนไม่เอาใจใส่สุขภาพเท่าที่ควร  ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ยังมีผลกระทบต่อประชาชนบ้าง โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแย้แก้ปัญหาเชิงรุก  คือการจัด โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย,หญิงยุคใหม่ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยความดัน เบาหวาน ฯลฯ เพ่ือออก
ให้บริการแก่ประชาชนถึงที่ในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้รับการดูแลทั่วถึงมากขึ้น  และยังมีความต้องการให้
องค์การบริหารส่วนตำบล จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้พบว่าบางแห่งยังมีการแพร่
ระบาดของโรค ซึ่งมีสัตว์เป็นพาหะ เช่น ยุง โดยประชาชนแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการฉีดพ่นยา
และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคต่อไป นอกจากนี้ยังมีความต้องการในสถานที่ออกกำลังกายที่เพียงต่อ
ความต้องการ และอุปกรณ์กีฬา การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาของหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการส่งเสริมประชาชนให้มี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง และที่สำคัญปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่เป็น
ปัญหาระดับโลก ระดับประเทศ ส่งผลไปถึงปัญหาด้านเศรษฐที่ซบเซาตามมา 

➢ ด้านการศึกษา 
    ปัจจุบันประชาชนให้การตอบรับกับการพัฒนาทางการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมากขึ้น  สังเกตได้จากการให้ความสนใจในการนำบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลมากข้ึน  รวมทั้งผู้ปกครองมีการร่วมกิจกรรมที่ทาง ศพด. จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งนี้
สภาพปัญหาและความต้องการในลำดับต่อมาที่พบคือ ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการ
พัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านในหลายรูปแบบ เช่น ความเป็นเลิศในการสอนภาษาอังกฤษ , 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EEC เป็นต้น   

➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา (พุทธ)  
และประชากรบางรายที่ไปร่วมทำกิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  
ให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือน
มีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็น
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ถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน แอโรบิคแด๊นส์  
งานประเพณี  เป็นต้น 
   ➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  
คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง 
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี   
 
 

งานมหรสพ... 
งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครอง
ดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลาย
ฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจ
หน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ 
   ➢ ด้านยาเสพติด  
       ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จากการที่
ทางสถานีตำรวจภูธรหนองแคได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ทราบนั้น พบว่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกแย้มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืนถือว่าน้อยและยังไม่พบผู้ค้า เหตุผล           
ก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ทีช่่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้สามารถทำได้เฉพาะ         
ตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้           
ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกแย้ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  
 

 (๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก         

ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมี พ้ืนที่ เพียงเล็กน้อยที่ เป็น พ้ืนที่ สาธารณะ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่  ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่ง
น้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น เพราะอยู่นอก
เขตชลประทานและพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะ ก็มากขึ้น 
การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โครงการปลูก
ต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกแย้  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

 

 (๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มีพ้ืนที่การปกครอง จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยมี

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ปกครองแต่ละหมู่บ้าน และประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
หมู่บ้านละ 2 คน ทำหน้าที่ในการดูแลรับฟังปัญหาในหมู่บ้าน เพ่ือนำปัญหาความต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้าน เพ่ือเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของโครงการขนาดใหญ่
ที่หมู่บ้านไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุก
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จากผลการ
ประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นทีห่ลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน  

 
และประชาชน... 

และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ นอกจากนี้องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกแย้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน และกรรมการชุมชน  
โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกแย้ ให้เจริญเท่าเทียมกับท้องถิ่นอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้มีโครงการ
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบางโครงการต้องระงับไว้
เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณมีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จำกัด ไม่เพียงพอต่อ
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 

    
***************************************** 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด อบต.  -

การรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด อบต.  -

บริการชุมชนและ
สังคม

การศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  -

สาธารณสุข
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม    

ส านักงานปลัด อบต.
 -

สังคมสงเคราะห์   กองสวัสดิการสังคม  -

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 -

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  กองสวัสดิการสังคม

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด อบต.  -

อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

การเคหะและชุมชน กองช่าง  -

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง

กองสวัสดิการสังคม ส านักงานปลัด
 อบต. และกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด อบต. พลังงานจังหวัดสระบุรี

บริการชุมชนและ
สังคม

สาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
 -

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  -
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ส่วนท่ี 3  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ



ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน

3
การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน
บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด อบต.  -

บริการชุมชนและ
สังคม

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

 -

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ส านักงานปลัด อบต. ,กอง

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 -

4 การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร

จัดการท่ีดี

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด อบต.

 -

บริการชุมชนและ
สังคม

การศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 -

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  -

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  -

5
ส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเท่ียว

บริการชุมชนและ
สังคม

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ส านักงานปลัด อบต.  -

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 5 ส่วนราชการ  -
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี



แบบ ผ.๐1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท )

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 30,000            2 30,000             2 30,000            2 30,000            2 30,000            10 150,000          
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 960,000          8 960,000           7 760,000          7 760,000          7 760,000          37 4,200,000       
1.3 แผนงานการศึกษา 20 6,519,800       15 5,469,800        15 5,469,800       15 5,469,800       15 5,469,800       80 28,399,000     
1.4 แผนงานสาธารณสุข 15 2,035,000       14 1,735,000        15 2,035,000       14 1,735,000       15 2,035,000       73 9,575,000       
1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 9 1,010,000       7 660,000           9 1,110,000       8 860,000          8 860,000          41 4,500,000       
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 43 23,007,000 1 125,000 0 0 0 0 0 0 44 23,132,000     
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน 1 250,000 1 90,000 0 0 0 0 0 0 2 340,000          
1.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25 1,530,000       9 730,000           9 830,000          9 830,000          10 1,480,000       62 5,400,000       
1.9แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 350,000          3 350,000           3 350,000          3 350,000          3 350,000          15 1,750,000       
1.10 แผนงานการเกษตร 19 2,493,000       8 1,000,000        7 900,000          9 1,520,000       8 900,000          51 6,813,000       
1.11 แผนงานงบกลาง 4 16,120,000     4 16,120,000      4 16,120,000     4 16,120,000     4 16,120,000     20 80,600,000     

รวม 149 54,304,800     72 27,269,800     71 27,604,800     71 27,674,800     72 28,004,800     435 164,859,000   
2. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติส่ิงแวดล้อม
2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 500,000          1 500,000           1 500,000          1 500,000          1 500,000          5 2,500,000       
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 600,000          2 300,000           2 300,000          2 300,000          2 300,000          11 1,800,000       
2.3 แผนงานการเกษตร 2 100,000          2 100,000           2 100,000          3 400,000          2 100,000          11 800,000          

รวม 6 1,200,000 5 900,000 5 900,000 6 1,200,000 5 900,000 27 5,100,000

หน้าท่ี 75

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแย้

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570



แบบ ผ.๐1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท )

3. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 730,000          4 730,000           4 730,000          4 730,000          4 730,000          20 3,650,000       
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 650,000          3 650,000           3 650,000          3 650,000          3 650,000          15 3,250,000       
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 665,000          8 665,000           8 665,000          8 665,000          8 665,000          40 3,325,000       

รวม 15 2,045,000       15 2,045,000       15 2,045,000       15 2,045,000       15 2,045,000       75 10,225,000     
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
ภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 1,088,000       6 1,088,000        6 1,088,000       7 2,088,000       6 1,088,000       31 6,440,000       
4.2 แผนงานการศึกษา 1 100,000          0 -                   0 -                  0 -                  0 -                  1 100,000          
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 4 2,749,000       1 864,000           1 864,000          1 864,000          1 864,000          8 6,205,000       
4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 376,000          2 376,000           3 15,376,000     2 376,000          2 376,000          11 16,880,000     

รวม 13 4,313,000       9 2,328,000       10 17,328,000     10 3,328,000       9 2,328,000       51 29,625,000     
5.ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียว
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 10,000            1 10,000             1 10,000            1 10,000            1 10,000            5 50,000            

รวม 1 10,000            1 10,000            1 10,000            1 10,000            1 10,000            5 50,000            
รวมท้ังส้ิน 184 61,872,800     102 32,552,800     102 47,887,800     103 34,257,800     102 33,287,800     593 209,859,000   
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแย้

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570



แบบ ผ.๐1/1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท ) โครงการ (บาท ) โครงการ (บาท ) โครงการ (บาท ) โครงการ (บาท ) โครงการ (บาท )

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก 43 40,981,000 2 215,000 0 0 0 0 0 0 45 41,196,000   

แผนพัฒนาหมู่บ้าน

และแผนพัฒนาชุมชน

-                

รวม 43 40,981,000    2 215,000      0 -              0 -             0 -              45 41,196,000  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมประเพณี อ าเภอหนองแค 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประเพณี อนุรักษ์ วัฒนธรรม ส านักงานปลัด

วัฒนธรรม และงานราชพิธี รัฐพิธี วัฒนธรรมและงานราชพิธี วัฒนธรรม ประเพณี ท่ีดีงาม อบต.

อ าเภอหนองแค และงานราชพิธี ท่ีดีงามของไทย

(อุดหนุนอ าเภอหนองแค) รัฐพิธี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการบรูณาการในการบริหาร เพ่ือเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวม องค์กรปกครองส่วน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละความ 1.องค์กรปกครองส่วน ส านักงานปลัด

จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การเรียนรู้ และเป็นแหล่งผลิต ท้องถ่ิน พึงพอใจของ ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีอ าเภอ อบต.

การช่วยเหลือประชาชน เผยแพร่เอกสารความรู้ทาง อ าเภอหนองแค ประชาชนและ หนองแค สามารถบริหาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิชาการ เก่ียวกับระเบียบ  จ านวน 18 แห่ง องค์กรปกครอง ราชการให้เป็นไปตาม

อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หนังสือส่ังการ และข้อมูลอ่ืน ประชาชนท่ัวไป ส่วนท้องถ่ิน ระเบียบ กฎหมายด้วย

(อุดหนุน อปท. ท่ีเป็นเจ้าภาพ) ท่ีเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือ การได้รับความ ความระมัดระวัง รอบคอบ

ประชาชน ท้ังในด้านสาธารณภัย ช่วยเหลือจาก มีข้ันตอนในการปฏิบัติท่ี

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ปฏิบติการฯ ชัดเจนและเป็นไปตาม

ชีวิตโรคติดต่อ หรือโรคระบาด (ร้อยละ 80) แบบแผนของทางราชการ

ในท้องถ่ินให้กับบุคลากรของ 2.ผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน ข้าราชการ

หน่วยงานราชการและ พนักงานส่วนท้องถ่ิน

ประชาชนท่ัวไป พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

2.เพ่ือเป็นสถานท่ีกลางในการให้ ขององค์กรปกครองส่วน

ค าแนะน า ปรึกษา และให้การ ท้องถ่ิน ตลอดจน

ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน ประชาชนได้มีความรู้

ท้องถ่ิน ในการปฏิบัติหน้าท่ี ความเข้าใจใน ระเบียบ

ตามอ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตาม กฎหมายและ

ระเบียบ กฎหมายและแบบแผน แนวทางปฏิบัติสามารถ

ของทางราชการ ปฎิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วย

3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ความถูกต้องและลดปัญหา

ด าเนินงานของสถานท่ีกลาง ความผิดพลาดและการ

(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย ร้องเรียนท่ีอาจจะเกิดข้ึน

เหลือประชาชนขององค์กรปก 3.ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ

ครองส่วนท้องถ่ิน)โดยการจัดหา ประโยชน์จากการเผยแพร่

ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวย
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ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

ความสะดวกตลอดจนการปฏิบัติ ข้อมูล การประชาสัมพันธ์

งานของเจ้าหน้าท่ีประจ าสถานท่ี งานตามอ านาจหน้าท่ี

กลางฯ เพ่ือเป็นการอ านวย และภารกิจขององค์กร

ความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ี ปกครองส่วนท้องถ่ิน และ

มารับบริการตลอดจนองค์กร เกิดการมีส่วนร่วมในการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการ ตรวจสอบติดตามการ

ประสานการปฏิบัติงานกับ บริหารงานขององค์กร

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ปกครองส่วนท้องถ่ินมาก

4.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ ย่ิงข้ึน

ด าเนินการตามระเบียบท่ีก าหนด 4.องค์กรในการตรวจสอบ

ไว้ เช่น การเก็บ รวบรวมข้อมูล สามารถตรวจสอบการเผย

สถิติ ข้อมูลข่าวสาร การปิด แพร่ข่าวสารการให้ความ

ประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียว ช่วยเหลือประชาชนของ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

เน่ืองกับการบริการประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร และหน่วยงานราชการอ่ืน

ปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างมี ให้เป็นไปด้วยความ

ระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรียบร้อยอย่างท่ัวถึง

5. การด าเนินการตาม

ข้ันตอนของการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และหน่วยงานราชการอ่ืน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดความโปร่งใส

ฯลฯ

รวม 2  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 82



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรในงานป้องกัน พนักงานในส่วน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงาน พนักงานมีความรู้ความ ส านักงานปลัด

ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกัน งานป้องกัน สามารถด้านสาธารณภัย อบต.

และบรรเทา และบรรเทา ต่าง ๆ

สาธารณภัย สาธารณภัย

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 1.ให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ จ านวนหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ประชาชนได้รับความรู้ ส านักงานปลัด

สาธารณภัย และการป้องกันภัย ถังเคมีป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 16 หมู่บ้าน ของกลุ่ม เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ใน อบต.

แก่ประชาชน 2.ให้ประชาชนใช้ถังเคมีได้อย่างมี เป้าหมาย การดับเพลิง

ประสิทธิภาพ มีความรู้การใช้

ถังน  ายาเคมี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

หน้าท่ี 83

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร 1.เพ่ือให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน  อปพร. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อปพร. 1. อปพร.มีความรู้ความ ส านักงานปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) มีโอกาส จ านวน 100 คน จ านวน สามารถในการป้องกันและ อบต.

ทบทวนความรู้เดิม และเรียนรู้ใน 100 คน บรรเทาสาธารณภัย และเกิด

เร่ืองใหม่ๆเก่ียวกับสาธารณภัย มีความรู้ ความม่ันใจในการช่วยเหลือ

2.เพ่ือให้มีการรวมตัวและด าเนิน ในการ ผู้ประสบภัยอย่างถูกต้อง

กิจกรรมของสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัย 2. อปพร.มีความสามัคคี

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ฝ่ายพลเรือน และมีการร่วมกันท า

3.เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัย กิจกรรมต่างๆได้อย่างดี

ฝ่ายพลเรือน ท่ีผ่านการฝึกอบรม 3. อปพร.เป็นก าลังสมทบ

มาแล้วได้เป็นก าลังเสริม ในการ เม่ือเกิดภัยต่างๆขึ น และ

ระงับสาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ น สามารถเป็นก าลังเสริม

ให้เพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี

และภารกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนให้ ประชาชนในเขต 200,000 200,000 0 0 0 ผู้เข้าร่วมอบรม ประชาชนในพื นท่ีมีส่วน ส านักงานปลัด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประชาชนในพื นท่ีมีส่วนร่วมใน พื นท่ีต าบลโคกแย้ ร้อยละ 95 ร่วมในการป้องกันภัย อบต.

(หลักสูตรจัดตั ง) การป้องกันภัย เตือนภัย และเป็น จ านวน  50 คน มีความรู้ เตือนภัย และเป็นเพ่ือช่วย

ก าลังเสริมเพ่ือช่วยงานในส่วน ในการป้องกัน งานในส่วนก าลังของภาครัฐ

ของภาครัฐ และงานส่วนรวมต่างๆ และบรรเทา และงานส่วนรวมต่างๆ

สาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อย่างถูกต้อง

5 โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน เพ่ือเป็นการตระหนักถึงความ จัดกิจกรรมเข้าร่วม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 สมาชิก อปพร. รู้จัก ส านักงานปลัด

ส าคัญของการป้องกันภัยฝ่าย ในวัน อปพร. ของสมาชิกอปพร. บทบาทหน้าท่ีตนเอง อบต.

พลเรือน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ของตนเองต่อชุมชนและ 

รู้จักหน้าท่ีตนเอง สังคมสมาชิก อปพร. 

ต่อชุมชน สามารถช่วยเหลือ

และสังคม ทางราชการได้

หน้าท่ี 84

หน้าท่ี 85

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 1.เพ่ือลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต ประชาชนในเขต 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อุบัติเหตุ 1.ลดการสูญเสียจากการ ส านักงานปลัด

ช่วงเทศกาลปีใหม่ จากการใช้รถใช้ถนน ต าบลโคกแย้ ทางถนน เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน อบต.

2.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ ผู้สัญจรผ่านไป-มา ช่วงเทศกาล 2.ประชาชนท่ีเดินทาง

ประชาชนในระหว่างเดินทาง ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ สัญจรไปมาได้มีจุด

3.เพ่ือให้ประชาชนระมัดระวัง ปีใหม่ ลดการ ส าหรับหยุดพักผ่อน

ในการขับข่ียานยนต์ สูญเสียชีวิต 3.สอบทางเส้นทางลัดเพ่ือ

4.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน และทรัพย์สิน ประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย

เกิดความต่ืนตัวและตระหนั ลดลง 4.ผู้ขับข่ียานยนต์ 

กถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ลดความเร็วของการขับข่ี 

5.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน

ตระหนักถึงหน้าท่ีของตนการมี

ส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 86



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 1.เพ่ือลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต ประชาชนในเขต 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อุบัติเหตุ 1. ลดการสูญเสียจากการ ส านักงานปลัด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากการใช้รถใช้ถนน ต าบลโคกแย้ผู้สัญจร ทางถนน เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน อบต.

2.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ ผ่านไป-มา  ช่วงเทศ 2. ประชาชนท่ีเดินทาง

ประชาชนในระหว่างเดินทาง ในช่วงเทศกาล กาล สัญจรไปมาได้มีจุด

3.เพ่ือให้ประชาชนระมัดระวัง สงกรานต์ สงกรานต์ ส าหรับหยุดพักผ่อน

ในการขับข่ียานยนต์ ลดการ 3. สอบทางเส้นทางลัด

4.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเกิด สูญเสียชีวิต เพ่ือประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย

ความต่ืนตัวและตระหนักถึงความ และทรัพย์สิน 4. ผู้ขับข่ียานยนต์ 

ปลอดภัยบนท้องถนน ลดลง ลดความเร็วของการขับข่ี 

5.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน

ตระหนักถึงหน้าท่ีของตนการมี

ส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 87



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝึกอบรมทบทวน 1.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ จิตอาสาภัยพิบัติ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ให้จิตอาสาภัยพิบัติทบทวน ส านักงานปลัด

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ความเข้มแข็งให้แก่ อบต. ให้มี  อบต.โคกแย้ ของจิตอาสา ความรู้ และมีความสามารถใน อบต.

ประจ าองค์การบริหารต าบลโคกแย้ บุคลากรท่ีสามารถฏิบัติหน้าท่ีช่วย จ านวน 50 คน ภัยพิบัติรับการ ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

เจ้าพนักงานในการป้องกันและ การอบรม ในชุมชนของตนเอง

บรรเทาสาธารณะภัย ได้อย่างมี มีความรู้

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

2.เพ่ือทบทวนความรู้ด้านการจัดการ  

สาธารณภัยเบื องต้น ระบบบัญชาการ

การควบคุมส่ังการ การบริหารจัดการ

สาธารณภัยในพื นท่ีเกิดเหตุ ท่ีมีรูปแบบ

และมาตราฐานเดียวกัน ให้กับ

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า

 อปท.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3. เพ่ือทบทวนระบบการปฏิบัติงาน

กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ 

รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

4. เพ่ือสนับสนุนให้โครงการจิตอาสา

พระราชทาน 904 วปร. ในระดับ

พื นท่ีให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ

 ความรู้ความช านาญในการจัดการ

ภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชนใน

ชุมชนท้องถ่ินมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

รวม 8 โครงการ - - 960,000    960,000    760,000    760,000    760,000    - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหาร จ้างเหมาประกอบอาหาร 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 ร้อยละ 100 เด็กในศูนย์ฯ ได้รับ กองการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา ของเด็กท่ีได้รับ อาหารกลางวัน ศาสนา

อบต.โคกแย้ และเติบโตได้ตามเกณฑ์ เด็กเล็ก อบต.โคกแย้ อาหารกลางวัน บริโภคอย่างเพียงพอ และวัฒนธรรม

มาตรฐาน เด็ก 80 คนๆ ละ 20 บาท และถูกสุขลักษณะมี

จ านวน 245 วัน คุณค่าทางโภชนาการ

2 โครงการอาหารเสริม (นม) 1. เพ่ือให้เด็กมีอาหารเสริม จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 166,400 166,400 166,400 166,400 166,400 ร้อยละ 100 เด็กในศูนย์ฯ ได้รับ กองการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นม) ด่ืมทุกวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเด็กท่ีได้รับ อาหารเสริม (นม) ศาสนา

อบต.โคกแย้ 2. เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย อบต.โคกแย้ อาหารเสริม ครบตามจ านวนวัน และวัฒนธรรม

แข็งแรงสมบูรณ์และโตตามวัย เด็ก 80 คนๆ ละ 8 บาท (นม) ท่ีกรมฯ ก าหนดและมี

จ านวน 260 บาท คุณค่าตามหลัก

โภชนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน 1. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ จัดซ้ือ/จัดหาส่ือการเรียน 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 ร้อยละ 100 เด็กในศูนย์ฯ ได้รับ กองการศึกษา

การสอนให้กับเด็ก ไปตามวัย การสอนให้กับศูนย์พัฒนา ของเด็กมีส่ือ ความรู้จากส่ือการ ศาสนา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. เพ่ือให้จัดการเรียนการสอน เด็กเล็กฯ ตามเกณฑ์ของ การเรียน เรียนการสอนอย่างมี และวัฒนธรรม

อบต.โคกแย้ มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครอง การสอน ประสิทธิภาพ

ส่วนท้องถ่ิน 

(คนละ 1,700 บาท)

เด็ก 80 คน

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร 1. เพ่ือสนับสนุนให้เด็กมี เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 ร้อยละ 100 เด็กในศูนย์ฯ กองการศึกษา

สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนังสืเรียนท่ีดีตรงตาม อบต.โคกแย้  ได้รับการ ของเด็กได้รับการ ได้รับการสนับสนุน ศาสนา

อบต.โคกแย้ แผนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้ ค่าใช้จ่ายบริหาร และวัฒนธรรม
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430x80 คน) 2.เพ่ือสนับสนุนให้เด็กมี บริหารสถานศึกษา จ่ายบริหาร สถานศึกษา

(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 300x80 คน) เคร่ืองแบบท่ีถูกต้องเหมาะสม จ านวน 80 คน สถานศึกษา

(ค่าอุปกรณ์การเรียน 200x80 คน) ตามระเบียบสถานศึกษา

(ค่าหนังสือเรียน 200x80 คน)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือให้ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากร จ านวน 6 คน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ได้เพ่ิมประสบการณ์ 1. ครู 1 คน ผู้เข้าร่วม ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์ฯ ศาสนา

และพัฒนาความรู้ 2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน โครงการ มีศักยภาพในการ และวัฒนธรรม

2.เพ่ือให้ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 3. ผู้ดูแลเด็ก 4 คน ปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรมเพ่ือ 4. ธุรการ 2 คน

พัฒนา 5. นักวิชาการศึกษา 1 คน

6. นักบริหารการศึกษา 1

6 โครงการส่งเสริมการเรียน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทางด้าน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 0 0 0 0 จ านวน เด็กในศูนย์ฯ กองการศึกษา

การสอนท่ีสอดคล้องกับ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม ทุกคนร่วมกิจกรรม กิจกรรม ได้มีพัฒนาการ ศาสนา

พัฒนาทางสมอง (BBL) สติปัญญา เพ่ือนันทนาการ นันทนาการและออกก าลัง ในการเรียนรู้ และวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และออกก าลังกายพลังสมอง กายอย่างมีความสุขผ่าน

อบต.โคกแย้ ของเด็กปฐมวัยในช่วง อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม 

3-5 ปี BBL

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2563 2564 2565 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการค่าน้ าประปา เพ่ืออ านวยความสะดวกใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กในศูนย์ฯ ศพด.อบต.โคกแย้ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การใช้น้ าภายในศูนย์พัฒนา อบต.โคกแย้ มีน้ าใช้เพียงพอ มีน้ าใช้เพียงพอ มีน้ าใช้เพียงพอ ศาสนา

อบต.โคกแย้ เด็กเล็ก อบต.โคกแย้ และวัฒนธรรม

8 โครงการค่าไฟฟ้า เพ่ืออ านวยความสะดวกใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กในศูนย์ฯ ศพด.อบต.โคกแย้ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนา อบต.โคกแย้ มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ศาสนา

อบต.โคกแย้ เด็กเล็ก อบต.โคกแย้ และวัฒนธรรม

9 โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนา 1. เพ่ือให้เด็กสนใจการเล่น ครู เด็ก และผู้ปกครอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กใน เด็กเล็กฯ กองการศึกษา

เด็กเล็ก อบต.โคกแย้ กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนา มีสุขภาพท่ีดี ศาสนา

2. เพ่ือสร้างสุขภาพพลานามัย เด็กเล็ก แข็งแรง และวัฒนธรรม

ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการ อบต.โคกแย้

สมวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการอบต.ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ ครู เด็ก ครู เด็ก และผู้ปกครอง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เด็กเล็กใน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

และมีพัฒนาการเด็กเล็กร่วมกับ  และผู้ปกครองได้จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้เรียนรู้ ศาสนา

ผู้ปกครอง ร่วมกัน เด็กเล็ก จากประสบการณ์จริง และวัฒนธรรม

11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดง เด็กและเยาวชนในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชนเกิดทักษะ กองการศึกษา

ออก รู้จักคิดวิเคราะห์ รวมถึง พ้ืนท่ีต าบลโคกแย้ กิจกรรมระดับ ในชีวิตกล้าแสดงออก ศาสนา

พัฒนาเชาว์ปัญญาและสร้าง ความพึงพอใจ ในกิจกรรมต่างๆ และวัฒนธรรม

จิตส านึกท่ีดีให้กับเด็ก

12 ปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้า เพ่ือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ระบบประปา และอุปกรณ์ ระบบประปา และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ห้องน้ ามีความ เด็กเล็ก มีการปรับปรุง ศาสนา

ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมบูรณ์ อบต.โคกแย้ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และวัฒนธรรม

อบต.โคกแย้ อบต.โคกแย้ ระบบประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 94



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการวัคซีนป้องกัน 1. เพ่ือสร้างทักษะให้กับเด็ก เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กใน เด็กในศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

เด็กจมน้ า ในการช่วยเหลือตนเองสามารถ เด็กเล็ก อบต.โคกแย้ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้รับความรู้ ศาสนา

เอาชีวิตรอดจากการจมน้ า จ านวน 80 คน เด็กเล็ก ป้องกันตนเองจาก และวัฒนธรรม

2. เพ่ือเด็กมีทักษะในการป้องกัน อบต.โคกแย้ การจมน้ า

ตนจากการจมน้ า

14 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 เด็กเล็กก่อนวัยเรียน กองการศึกษา

และเฝ้าระวังภาวะ ก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ เด็กเล็ก อบต.โคกแย้ เด็กในศูนย์ มีพัฒนาการทางร่างกาย ศาสนา

ทุพโภชนาการในเด็ก ทางร่างกายและสมองเจริญ จ านวน 80 คน พัฒนาเด็กเล็ก และสมองเจริญเติบโต และวัฒนธรรม

ก่อนวัยเรียน เติบโตสมวัย อบต.โคกแย้ สมวัย (งบประมาณจาก

2. เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามทาง ได้รับการดูแล กองทุนหลัก

โภชนาการในเด็กท่ีเส่ียงต่อ เร่ืองโภชนาการ ประกันสุขภาพ

การมีภาวะทุพโภชนาการ อบต.โคกแย้

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 95

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3. เพ่ือให้ผู้ปกครองของเด็ก

มีความรู้ ความเข้าใจ

ถึงภาวะทุพโภชนาการ

ในเด็ก

15 โครงการส่งเสริมการสวม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 เด็กสวมหมวกนิรภัย กองการศึกษา

หมวกนิรภัยของเด็ก สวมหมวกนิรภัยและ เด็กเล็ก อบต.โคกแย้ เด็กในศูนย์ และได้มาตรฐาน ศาสนา

ปฐมวัย ได้มาตรฐานขณะเดินทาง พัฒนาเด็กเล็กฯ ขณะเดินทางด้วย และวัฒนธรรม

ด้วยรถจักยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย รถจักรยานยนต์

16 โครงการอุดหนุนอาหาร เด็กอนุบาล-ป.6 ได้รับ เด็กอนุบาล-ป.6 ท้ัง4โรงเรียน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีการ กองการศึกษา

กลางวันเด็กอนุบาล - ป.6 ประทานอาหารอย่าง (1,000คนx200วันx20บาท) อนุบาล-ป.6 เจริญเติบโตตามวัย ศาสนา

เพียงพอ โรงเรียนในเขต รับประทานหารอาหาร และวัฒนธรรม

พ้ืนท่ี ครบทุกหมู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

หน้าท่ี 96

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่ความ นักเรียนทุกระดับช้ันมี 300,000 0 0 0 0 นักเรียน คุณภาพทางการศึกษา กองการศึกษา

ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ เป็นเลิศ เด็กได้รับการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน โรงเรียนชุมชน ทุกระดับช้ัน ศาสนา

อย่างท่ังถึงและได้รับ เด็กในเขตพ้ืนท่ีต าบลโคกแย้ วัดไทยงาม และวัฒนธรรม

ประโยชน์มากท่ีสุด ได้รับการศึกษาทุกคน

18 โครงการส่งเสริมความเป็น เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนมีความรู้ความสามารถ 300,000 0 0 0 0 นักเรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กองการศึกษา

เลิศของผู้เรียน ของผู้เรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระ ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน ทางการเรียนแต่ละ ศาสนา

การเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 วัดหนองสมัคร กลุ่มสาระเป็นไป และวัฒนธรรม

ครูมีส่ือ วัสดุ อุกรณ์ท่ีมีคุณภาพ ตามเกณฑ์

ในการจัดการเรียนการสอน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

หน้าท่ี 97

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการพัฒนากระบวน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 200,000 0 0 0 0 นักเรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กองการศึกษา

การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ อย่างท่ัวถึง และหลากหลาย เรียนท่ีสูงข้ึน ทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนวัด ทางการเรียนสูงข้ึน ศาสนา

ทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 70 มีพัฒนาการด้าน หนองจอกใหญ่ อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และวัฒนธรรม

ของสถานศึกษาในทุกด้าน การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ สูงข้ึน ร้อยละ 70

ให้สูงข้ึน สูงข้ึนร้อยละ 70 มีวัสดุ

อุปกรณ์และส่ือการเรียน

20 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 200,000 0 0 0 0 นักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ผู้เรียนและส่งเสริม ทางการเรียนให้สูงข้ึน ร้อยละ 90 นักเรียนระดับ โรงเรียนวัด ทางการเรียนสูงข้ึน

ดนตรีไทย เพ่ิมศักยภาพการอ่านออก ป.4 - ป.6 มีทักษะการเล่น หนองผักชี ทุกกลุ่มสาระสามารถ

เขียนได้ เพ่ิมทักษะ ดนตรีไทยได้ร้อยละ 90 ส่ือสารภาษาไทย

การคิดค านวณได้ถูกต้องรวดเร็ว นักเรียนระดับ ป.1 - ป.6 ภาษาต่างประเทศ

สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทย มีทักษะการคิดค านวณ เตรียมเข้าสู่ประชาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 98



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง ร้อยละ 90 อาเซียน นักเรียนอ่าน

ประเทศ เพ่ือเตรียมเข้าสู่ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง ออก เขียนได้ร้อยละ

ประชาคมอาเชียน การเรียนท่ีสูงข้ึนร้อยละ 3 90 นักเรียนมี

พัฒนาการในด้าน

ร่างกายอารมณ์

สังคม และสติปัญญา

รวม 20 โครงการ - - 6,519,800 5,469,800 5,469,800 5,469,800 5,469,800 - - -

หน้าท่ี 99

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมให้ความรู้กับ 1.เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน า ประชาชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 95 สามารถป้องกันและ กอง

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลโคกแย้ การดูแลเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง พ้ืนท่ีต าบลโคกแย้ ประชาชน ควบคุมการติดเช้ือ สาธารณสุข

ในการป้องกันโรค COVID-2019 เร่ืองโรค COVID-2019 ให้กับ ไดรับความรู้ จากโรค COVID-2019 และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนฝนพ้ืนท่ี (งบประมาณ

2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ จากกองทุน

ประชาชนสามารถป้องกันโรค หลักประกัน

ระบาดด้วยตนเอง สุขภาพ

3.เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ อบต.โคกแย้)

ประชาชนในการเฝ้าระวังและ

ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา

2019

หน้าท่ี 100

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอบรมให้ความรู้ 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ ลดปริมาณน้ าเสียใน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถจัด กอง

การจัดการน้ าท้ิงในครัวเรือน เข้าใจถึงวิธีการจัดการน้ าท้ิงใน ชุมชน ของชุมชน การน้ าเสียในชุมชนและ สาธารณสุข

ครัวเรือน ประมาณน้ าเสียในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

2.เพ่ือบ าบัดท้ิงในครัวเรือน ลดลง

3.เพ่ือลดปริมาณน้ าเสียในครัวเรือน

3 โครงการส่งเสริมป้องกันและ 1.เพ่ือรณรงค์ควบคุม ลดปัจจัยการ ลดอัตราการเกิด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 มีการท าลายยุงลาย กอง

ควบคุมโรคไข้เลือดออก เสียงของการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก อัตราการเกิด ตัวแก่และลูกน้ ายุงลาย สาธารณสุข

ต าบลโคกแย้ 2.เพ่ือลดพาหนะน าโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก อย่างถูกวิธีและต่อเน่ือง และส่ิงแวดล้อม

ลดลง เพ่ือลดอัตราป่วย (งบประมาณ

กาเสียชีวิตด้วยโรค จากกองทุน

ไข้เลือดออก หลักประกัน

สุขภาพ

อบต.โคกแย้)

หน้าท่ี 101

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรค มือ 1.เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันโรค มือ ป้องกันการควบคุม 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 100 สามารถป้องกันและ สาธารณสุข

เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เท้า ปาก ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา การแพร่กระจาย เด็กปฐมวัย ควบคุมการแพร่ และส่ิงแวดล้อม

ต าบลโคกแย้ เด็กเล็ก ของโรค ได้รับการ การจายของโรคได้ (งบประมาณ

2.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการ ดูแลสุขภาพ จากกองทุน

ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ให้แก่ หลักประกัน

ครูผู้แลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สุขภาพ

และผู้ดูแลเด็ก อบต.โคกแย้)

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ 1.เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ ความ ป้องกันการเกิดภาวะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 เยาวชนมีสุขภาพจิต กอง

สดใสในเยาวชนต าบลโคกแย้ เข้าใจถึงการเปล่ียนแปลง ทาง การเปล่ียนแปลงทาง เยาวชนได้รับ ท่ีดี สาธารณสุข

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ การส่งเสริม และส่ิงแวดล้อม

และสติปัญญา อารมณ์สังคม สุขภาพจิต (งบประมาณ

2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ และสติปัญญา จากกองทุน

เยาวชน หลักประกัน

3.เพ่ือส่งเสริม ป้องกันปัญหาการ สุขภาพ

เปล่ียนแปลงของร่างกายจิตใจ อบต.โคกแย้)

อารมณ์

หน้าท่ี 102

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัย 1.เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันการเกิดภาวะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริม กองสาธารณสุข

เร่ืองโภชนาการท่ีเหมาะสมตามวัย โภชนาการเกินวัย ได้รับการดูแล โภชนาการท่ีเหมาะสม และส่ิงแวดล้อม

สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน โภชนาการ ตามวัย สามารถปรับ (งบประมาณ

การบริโภคอาหาร เปล่ียนพฤติกรรมใน จากกองทุน

2.เพ่ือให้ตระหนักถึงการรับประทาน การบริโภคและเลือก หลักประกัน

อาหารตามหลักโภชนาการ รับประทานอาหารท่ี สุขภาพ

เหมาะสมกับวัย อบต.โคกแย้)

หน้าท่ี 103

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการอบรมหลักสูตรการ 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ผู้จ าหน่ายอาหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 99 ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ กอง

สุขาภิบาลส าหรับผู้สัมผัสอาหาร พ้ืนฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร  ผู้เตรียมอาหาร ผู้ปรุง ผ่านการ ตามมาตรฐานด้าน สาธารณสุข

ในพ้ืนท่ีต าบลโคกแย้ และปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน และผู้ท าความสะอาด ฝึกอบรม สุขาภิบาลอาหาร และส่ิงแวดล้อม

ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ า ภาชนะอุปกรณ์ใน และสอบผ่านการ (งบประมาณ

2.เพ่ือให้ผู้เขารับการอบรมมีความรู้ สถานประกอบกิจการ ฝึกอบรม จากกองทุน

พ้ืนฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านอาหาร หลักประกัน

และปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน สุขภาพ

ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ า อบต.โคกแย้)

3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

เร่ืองกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับผู้สัมผัส

อาหารและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

หน้าท่ี 104

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการแผนสุขภาพกองทุน 1.เพ่ือจัดท าแผนสุขภาพกองทุนฯ แผนงาน/โครงการ 300,000 0 300,000 0 300,000 ร้อยละ 100 แผนงาน/โครงการ กอง

หลักประกันสุขภาพ โดยหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน กองทุนหลักประกัน แผนงาน/ กองทุนหลักประกัน สาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท า สุขภาพ อบต.โกคแย้ โครงการ สุขภาพ อบต.โกคแย้ และส่ิงแวดล้อม

แผนสุขภาพ กองทุน (งบประมาณ

2.เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน หลักประกัน จากกองทุน

กิจกรรม/โครงการ พัฒนาสุขภาวะ สุขภาพ หลักประกัน

ของประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.โคกแย้ สุขภาพ

3.เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการ อบต.โคกแย้)

แก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงานในการสนับสนุนง

บประมาณให้แก่หน่วยบริการสุขภาพ

ประชาชนและภาคภาคีท่ีเก่ียวข้อง

4.เพ่ือระดมความคิดเห็นของประชาชน

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนกิจกรรม/โครงการสามารถแก้ไข

ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการฝึกอบรมพัฒนา 1.เพ่ือให้แกนน าชุมชนมีความรู้ แกนน าชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 30 สามารถเป็นผู้น าด้าน กอง

ศักยภาพแกนน าชุมชน ความเข้าใจเร่ืองการจัดการอนามัย 16 หมู่บ้าน สามารถประเมิน การจัดการอนามัย สาธารณสุข

ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ความเส่ียง ส่ิงแวดล้อมของชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ด้านอนามัย (งบประมาณ

ส่ิงแวดล้อม จากกองทุน

ของชุมชน หลักประกัน

สุขภาพ

10 โครงการป้องกันโรคระบาดใน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคระบาด สัตว์ปีกในเขตพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 สามารถป้องกันการ กองสาธารณสุข

สัตว์ปีก ในสัตว์ปีก ต าบลโคกแย้ ของสัตว์ปีก เกิดโรค และส่ิงแวดล้อม

ในเขตต าบล

โคกแย้

ได้รับการฉีดยา

พ่นยา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน เพ่ือด าเนินการป้องกันและควบคุม สุนัขและแมวในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนลดความเส่ียง กอง

โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า พ้ืนท่ีต าบลโคกแย้ สุนัขและแมว การเกิดโรคพิษสุนัข้า สาธารณสุข

ได้รับการฉีดวัคซีน ได้รับการฉีด และส่ิงแวดล้อม

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีน

12 โครงการการบริการการแพทย์ 1.เพ่ือให้ประชาชนท่ีเจ็บป่วย ศูนย์กู้ชีพองค์การ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 95 1.ประชาชนในพ้ืนท่ี กอง

ฉุกเฉิน(Emergerncy Medical ฉุกเฉิน และประสบอุบีติเหตุ บริหารส่วนต าบลโคกแย้ ประชาชนใน สามารถเรียกใช้บริการ สาธารณสุข

Services : EMS) ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฟร้อมให้บริการ เขตพ้ืนท่ี ชุดปฏิบัติการแพทย์ และ

ท่ีมีมาตรฐานอย่างทันท่วงที ตลอด 24 ช่ัวโมง ต าบลโคกแย้ ฉุกเฉินอบต.โคกแย้ได้ ส่ิงแวดล้อม

2.เพ่ือลดความสูญเสียและลด และใกล้เคียงท่ี ตลอด 24 ชม. 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท้ังร่างกาย มีภาวะฉุกเฉิน เม่ือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

และจิตใจ และได้รับ หรือประสบอุบัติเหตุ

3.เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกัน อุบัติเหตุได้รับ 2.สามารถลดการ

ถึงความปลอดภัยของประชาชน การบริการ สูญเสียหรือลดการเกิด

เม่ือเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและ ความพิการท่ีเกิดจาก

อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3.สามารถช่วยเหลือ

รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

และผู้ประสบอุบัติเหตุ

13 เงินอุดหนุนส าหรับการ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน อุดหนุนการด าเนินการ 320,000    320,000 320,000 320,000 320,000 จ านวน พัฒนางานด้าน กอง

ด าเนินงานตามแนวทาง ด้านสาธารณสุข ของคณะกรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน สาธารณสุข สาธารณสุข

โครงการพระราชด าริ จ านวน 16 หมู่บ้าน ได้รับเงิน และ

ด้านสาธารณสุข (อุดหนุนหมู่บ้านละ อุดหนุน ส่ิงแวดล้อม

20,000

14 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกัน เพ่ือเพ่ิมความรู้เก่ียวกับยาเสพติด ผู้น าชุมชน 16 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน ผู้น าชุมชน ส านักงานปลัด

และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด และเยาวชน ของผู้น าชุมชน ประชาชนได้ตระหนัก อบต.

ในต าบลโคกแย้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก้ผู้น าชุมชน ต าบลโคกแย้ และเยาวชน ถึงพิษภัยของยาเสพติด

และเยาวชนต าบลโคกแย้ ได้รับความรู้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการเพ่ือการด าเนินงาน เพ่ือป้องกันและปราบปราม  ศป.ปส.อ.หนองแค 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 95 ลดจ านวนผู้เสพ ส านักงานปลัด

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปัญหายาเสพติดกลุ่มเส่ียง ประชาชน ผู้ติดยาเสพติด อบต.

(อุดหนุน ศป.ปส.อ.หนองแค) ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ได้รับความรู้ ในกลุ่มเส่ียง

สถานบริการ โรงงาน ร้านค้า

ร้านอาหาร ป้ัมน้ ามัน

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน

ด้านยาเสพติด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ แก่ผู้เข้ารับการอบรม

โดยเพ่ิมบทบาทหน้าท่ีและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน

รวม 15 โครงการ - - 2,035,000 1,735,000 2,035,000 1,735,000 2,035,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา





















แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ประชาชนในเขตต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เป็นการช่วยเหลือเบ้ืองต้น กองสวัสดิการ

ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยธรรมชาติ โคกแย้ท่ีประสบภัย ในเขตต าบล ให้กับผู้ประสบปัญหา สังคม

อุทกภัย,วาตภัย,อัคคีภัย ฯลฯ ธรรมชาติ โคกแย้ได้รับ ภัยธรรมชาติ

การช่วยเหลือ

2 โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ เพ่ือให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์ เป็นส่ิงอ านวยความสะดวก 250,000 0 250,000 0 0 ร้อยละ 80 คนพิการได้รับความ กองสวัสดิการ

(รถโยก,รถเข็น,หูฟังฯลฯ) (รถโยก,รถเข็น,) ให้คนพิการท่ี ในการใช้ชีวิตประจ าวันและ ของคนพิการ สะดวกในการด ารงชีวิต สังคม

จดทะเบียนแล้ว ประกอบอาชีพ ประจ าวัน

3 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการคนพิการ 100,000 0 0 0 0 ร้อยละ 80 คนพิการได้รับความสะดวก กองสวัสดิการ

คนพิการ อบต.โคกแย้ เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ อบต.โคกแย้ ของคนพิการ สะดวกในการเข้ารับบริการ สังคม

กับคนพิการทุกประเภท และ จ านวน 1 แห่ง เก่ียวกับสิทธิประโยชน์

ความช่วยเหลือตามท่ีคนพิการ เพ่ิมข้ึน

ร้องขอและตามท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐก าหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงเคราะห์ครอบครัว เพ่ือให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้มี เป็นการช่วยเหลือเบ้ืองต้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้มีรายได้ ช่วยลดภาระครอบครัว กองสวัสดิการ

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง รายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง ท่ีประสบ ท าให้ผู้ท่ีประสบปัญหาลด น้อยผู้ไร้ท่ี ผู้ท่ีมีรายได้น้อย สังคม

ปัญหาความเดือดร้อน ความเดือดร้อนได้บางส่วน พ่ึงได้รับการ และผู้ไร้ท่ีพ่ึง

ช่วยเหลือ

5 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอา อาสาสมัครต าบลโคกแย้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ กองสวัสดิการ

ท่ีบ้าน ใจใส่มากข้ึน จ านวน 30 คน ผู้สูงอายุ รู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมมากข้ึน สังคม

และได้รับเอาใจใส่มากข้ึน

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการต าบลโคกแย้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ดูแลคน เพ่ือให้ผู้พิการได้รับการ กองสวัสดิการ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร พิการได้รับ การดูแลอย่างถูกต้อง สังคม

พัฒนาสังคมฯช่วยเหลือคน การอบรม

พิการต าบลโคกแย้ (อพมก.) พัฒนา

ศักยภาพ

หน้าท่ี 111

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการวันสตรีสากล เพ่ือให้สตรีและประชาชนท่ัวไปได้ สตรีต าบลโคกแย้ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จัดกิจกรรม สตรีได้มีการบ าเพ็ญประโยชน์ กองสวัสดิการ

ร าลึกถึงความส าคัญของวันสตรี และประชาชนท่ัวไป อย่างน้อย และทราบความเป็นมาของ สังคม

และให้สตรีร่วมบ าเพ็ญ ปีละ 1 คร้ัง วันสตรีสากลพร้อมท้ังสตรี

ประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ได้

รับการเชิดชูเกียรติ

8 โครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล เพ่ือให้คนพิการในเขตต าบลโคกแย้ คนพิการต าบลโคกแย้ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 คนพิการ คนพิการในต าบลโคกแย้ กองสวัสดิการ

ได้มีการจัดท ากิจกรรมร่วมกัน ต าบล ได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่ สังคม

โคกแย้ ถูกทอดท้ิง

9 โครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน คณะกรรมการกองทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการกลุ่มบริหาร กองสวัสดิการ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ของคณะกรรมการกองทุน สวัสดิการชุมชน กองทุน จัดการและปฏิบัติหน้าท่ี สังคม

ชุมชนต าบลโคกแย้ สวัสดิการชุมชน ต าบลโคกแย้ สวัสดิการชุมชน ได้อย่างถูกต้อง

ต าบลโคกแย้

หน้าท่ี 112

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต าบลโคกแย้ 0 0 200,000     200,000 200,000 ผู้มีรายได้น้อย 1. ผู้สูงอายุมีโอกาสและ กองสวัสดิการ

ศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.โคกแย้ ให้มีประสิทธิภาพ ผู้ยากไร้ เปล่ียนความคิดเห็นท า สังคม

2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีโอกาสและ ท่ีได้รับการ กิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่

เปล่ียนความคิดเห็นท ากิจกรรม ช่วยเหลือ คณะก่อให้เกิดความสามัคคี

ร่วมกันเป็นหมู่คณะก่อให้เกิดความ 2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พบปะ

สามัคคีขวัญและก าลังใจท่ีดี พูดคุย มีความสนิทสนม

3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พบปะ พูดคุย และเกิดความสัมพันธ์ท่ีดี

มีความสนิทสนมและเกิดความ ระหว่างผู้น าชุมชน

สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้น าชุมชน

ผู้บริหาร สมาชิกอภาอบต.

รวม 10 โครงการ -  - 1,010,000 660,000 1,110,000 860,000 860,000  - - -

หน้าท่ี 113

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2567 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (อ่ืนๆ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างพ้ืนลาน เพ่ือให้มีพ้ืนท ากิจกรรมต่างๆ ปริมาณงาน 795,000 0 0 0 0 ร้อยละความ มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนใน กองช่าง

เอนกประสงค์ บริเวณหน้าเสาธง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ขุดปรับพ้ืนท่ีเดิมพร้อมเทลาน คสล. พึงพอใจของ การจัดกิจกรรม

ส านักงาน อบต.โคกแย้ ส านักงาน อบต.โคกแย้ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีรวม ประชาชนต่อ

ไม่น้อยกว่า 1,390 เมตร การได้รับประโยชน์

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ ก าหนด (ร้อยละ 80) 

รวม 1 โครงการ -  - 795,000 0 0 0 0  - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



หน้าท่ี  114



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้มีความรู้มีรายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สนับสนุน ครัวเรือนท่ีมีการท าอาชีพ กองสวัสดิการ

กลุ่มอาชีพ ต่างๆให้มีความเข้มแข็ง กลุ่มอาชีพ เสริม ร้อยละ 20 สังคม

ของ อปท.ท้ังหมด

2 โครงการก่อสร้างอาคารจ าหน่าย เพ่ือใช้เป็นศูนย์จัดกิจกรรมต่างๆ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 0 0 0 0 650,000 อาคารจ าหน่าย ท าให้ประชาชนได้เกิด กองสวัสดิการ

สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ของชุมชนการจ าหน่ายสินค้าหน่ึง จ านวน 1 หลัง สินค้า ๑ หลัง ความสามัคคีและมีรายได้ สังคม

ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ขนาด 8.๐๐x12.๐๐ เมตร จากการจ าหน่ายสินค้า

เพ่ิมมากข้ึน

3 โครงการทบทวนบทบาท เพ่ือทบทวนบทบาทและเพ่ิม หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 10,000       10,000         10,000        10,000        10,000       กลุ่มสตรี คณะกรรมการกลุ่มบริหาร กองสวัสดิการ

และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านอาชีพ ประสิทธิภาพด้านอาชีพคณะ จ านวน 1 หลัง ต าบล จัดการและปฏิบัติหน้าท่ี สังคม

คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี กรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ขนาด 8.๐๐x12.๐๐ เมตร โคกแย้ ได้ถูกต้อง

หมู่บ้าน/ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 115

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝึกอาชีพและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้และเพ่ิมประสิทธิ มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 300,000 300,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ัง ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพ กองสวัสดิการ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ภาพให้กับกลุ่มแม่บ้าน ท่ีจัดอบรม ร้อยละ 30 ขององค์กร สังคม

ต าบลโคกแย้ ปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังได้

มีอาชีพและเพ่ิมรายได้

5 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยาก 50,000       50,000         50,000        50,000        50,000       ผู้ว่างงาน เพ่ิมรายได้และใช้เวลาว่าง กองสวัสดิการ

และผู้รายได้น้อยในเขตต าบล ต าบลโคกแย้ มีอาชีพเสริม และเพ่ิมรายได้หรือใช้ ได้รับการ ให้เกิดประโยชน์ท าให้ สังคม

โคกแย้ เพ่ือจัดอบรมอาชีพ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพ ผู้ว่างงานและมีรายได้น้อย

ให้กับประชาชน ให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน

ต าบลโคกแย้มีอาชีพเสริม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 116

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท)

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้หลัก จ านวน 16 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน น าหลัก กองสวัสดิการ

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน เศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคม

การพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบ พอเพียง มาปรับใช้ในกระบวนการ

บริหารการจัดการชุมชน 16หมู่บ้าน พัฒนาหมู่บ้าน

เป็นหมู่บ้านต้นแบบ

7 โครงการด าเนินการประชาคม เพ่ือคัดกรองผู้ยากไร้ท่ีมีรายได้ ผู้ยากไร้ 16 หมู่ 20,000       20,000         20,000        20,000        20,000       จ านวนคร้ังท่ีจัด ได้รับข้อมูลผู้ยากไร้อย่าง กองสวัสดิการ

ผู้ยากไร้ น้อย ประชาคม ถูกต้อง สังคม

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 32 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ คณะกรรมการกลุ่มบริหาร กองสวัสดิการ

และทบทวนบทบาท และความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ของผู้เข้ารับ จัดการ และปฏิบัติหน้าท่ี สังคม

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ของกลุ่มสตรีต าบลโคกแย้ การอบรม ได้อย่างถูกต้อง

 16 หมู่ มีความรู้

ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 117

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท)

9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการคนชรา คนพิการ ผู้สูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน คนพิการ ผู้ยากไร้ กองสวัสดิการ

คนพิการผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ผู้ว่างงานได้มีอาชีพไว้เล้ียงตนเอง ผู้ว่างงานหมู่ท่ี 1 - 16 ได้รับการอบรม ผู้ว่างงานมีอาชีพเสริม สังคม

ในเขตต าบลโคกแย้ และมีความรู้ ในการเล้ียงตนเอง

ร้อยละ 70

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.ทบทวนบทบาท ช้ีแจงแนวทาง อาสาพัฒนาชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อาสาพัฒนา 1.อช.และผู้น าอช.มีความ กองสวัสดิการ

อาสาพัฒนาชุมชน การด าเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน จ านวน 64 คน ชุมชน สัมพันธ์อันดีต่อกันและร่วม สังคม

2.เพ่ือส่งเสริมให้อาสาพัฒนาชุมชน จ านวน 16 หมู่บ้าน จ านวน 64 คน กันสร้างเครือข่ายเพ่ือเป็น

ขับเคล่ือนกิจกรรมในการพัฒนา 16 หมู่บ้าน พลังขับเคล่ือนงานพัฒนา

ชุมชน ชุมชนและร่วมกันสร้าง

เครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชน

2. อช.และผู้น า อช. มีแผน

การด าเนินการขับเคล่ือน

กิจกรรมตามภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 118

ท่ี โครงการ /กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 1) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 1 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

12 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 2) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 2 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการขับ-

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน เคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

หน้าท่ี 119

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 3) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 3 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

14 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 4) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 4 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 120

ท่ี



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 5) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 5 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

16 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 6) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 6 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

หน้าท่ี 121

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 7) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 7 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

18 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 8) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 8 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 122

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 9) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 9 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

20 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 10) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 10 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้าท่ี 123



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 11) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 11 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

22 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 12) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 12 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 124

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 13) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 13 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

24 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 14) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 14 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 15) รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง หมู่ 15 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

26 โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพ 1.เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมี กลุ่มสัมมาอาชีพ 50,000 0 0 0 0 ครัวเรือนท่ีมีการ 1.ครัวเรือนเป้าหมายมี กองสวัสดิการ

ในระดับหมู่บ้าน รายได้เพ่ิมข้ึน และมีความม่ันคง ระดับต าบล หมู่ 16 ท าอาชีพเสริม รายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ สังคม

(บ้านหนองจอกน้อย) หมู่ 16 ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ร้อยละ 30 ม่ันคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

2.เพ่ือให้มีการขยายผลการขับเคล่ือน ของหมู่บ้าน 2.มีการขยายผลการ

สัมมาอาชีพไปทุกครัวเรือน ขับเคล่ือนสัมมาอาชีพไป

ในชุมชน ทุกครัวเรือนในชุมชน

รวม 26 โครงการ -  - 1,530,000 730,000 830,000 830,000 1,480,000  - - -

หน้าท่ี  126

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 125

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้มีอุปกรณ์กีฬาส าหรับ ประชาชนในต าบลโคกแย้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน  เด็ก เยาวชน กองการศึกษา

เล่นกีฬาทุกหมู่บ้าน มีอุปกรณ์กีฬาเล่นเพียงพอ ต าบลโคกแย้ ประชาชน ศาสนา

 (หมู่ 1 - 16 ) มีอุปกรณ์กีฬา สุขภาพแข็งแรง และวัฒนธรรม

2 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้สุขภาพร่างกาย การแข่งขันฟุตบอล/ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด แข็งแรงส่งเสริมการเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน พ้ืนท่ีต าบล โคกแย้ได้ใช้เวลาว่าง ศาสนา

ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ใน ต.โคกแย้ (หมู่1 - 16) โคกแย้ไม่มี ให้เกิดประโยชน์ และ และวัฒนธรรม

ปัญหายาเสพติด ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

 

3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือให้เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษา

ด้านกีฬาระดับต าบล อ าเภอ และประชาชนได้ออก ต าบลโคกแย้ เยาวชน มีสุขภาพแข็งแรง ศาสนา

และจังหวัด ก าลังกายโดยการเล่นกีฬา  (หมู่ 1 - 16 ) ประชาชน และวัฒนธรรม

ร้อยละ 80

รวม 3 โครงการ -  - 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  - - -

หน้าท่ี 127

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.9  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าแผนบริหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วม น  าแล้ง พัฒนาแหล่งน  าภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แหล่งน  า แหล่งน  าภาย ส านักงานปลัด

จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  า  น  าแล้ง และน  าเสีย ต าบลโคกแย้ ภายในต าบล ในต าบลมี อบต.

แบบบูรณาการ จังหวัดสระบุรี โคกแย้ คุณภาพน  าดีขึ น

2 โครงการส ารวจพื นท่ี เพ่ือศึกษาแนวทางละพื นท่ีใน ป้องกันน  าท่วมและแก้ไข 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหาน  าท่วม ได้แนวทางและ ส านักงานปลัด

เพ่ือปรับปรุงระบบ การระบายน  าไม่ให้เกิดน  าท่วม ปัญหาภัยแล้ง และภัยแล้ง พื นท่ีในการแก้ไข อบต.

ระบายน  าในพื นท่ีเกษตรกรรม ปัญหาน  าท่วม

และน  าแล้ง

3 โครงการปรับปรุงพื นท่ีทฤษฎีใหม่ เพ่ือปรับปรุงพื นท่ีเพ่ือให้เป็น พื นท่ีทฤษฎีใหม่ ม.15 100,000 100,000 0 0 0 พื นท่ี เป็นแหล่งเรียนรู้ ส านักงานปลัด

หมู่ท่ี 15 ตามปรัชญาเศรษฐกิจ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ด้านการเกษตร อบต.

พอเพียง ทฤษฎีใหม่

ของต าบล

หน้าท่ี 128

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.9  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการลดความเส่ียงเกษตรกร 1.เป็นแหล่งเรียนรู้การป้องกัน เกษตรกรต าบลโคกแย้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกร 1.ลดต้นทุน ส านักงานปลัด

จากการระบาดของศัตรูข้าว ก าจัดแมลงศัตรูข้าว จ านวน 150 คน ทุกหมู่บ้าน การผลิตทาง อบต.

2.ลดการระบาดของศัตรูข้าว การเกษตร

3.ลดการการใช้สารเคมี 2.ลดการใช้

4.ลดต้นทุนการผลิต สารเคมี

ท าให้ดินดีขึ น

5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เกษตรกรต าบลโคกแย้ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เกษตรกร เกษตรกรสามารถ ส านักงานปลัด

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรต าบล และให้เกษตรกรได้รับความรู้ จ านวน 150 คน จ านวน น าความรู้มา อบต.

โคกแย้ การเกษตรท่ีถูกต้อง 150 คน ประกอบอาชีพ

เสริมเพ่ือเพ่ิม

รายได้มากขึ น

6 โครงการพัฒนาการบริหารศูนย์ เพ่ือให้คณะกรรมการศูนย์ได้รับ คณะกรรมการศูนย์ฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะ ศูนย์บริการฯ มี ส านักงานปลัด

บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ข่าวสาร ด้านการเกษตร กรรมการ การบริหารจัดการ อบต.

การเกษตรประจ าต าบล เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะของ ศูนย์ อย่างมี

คณะกรรมการบริหารศูนย์ ประสิทธิภาพ

หน้าท่ี 129

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.9  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างโรงเรือน เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 60,000 0 0 0 0 โรงเรือน ผู้บริโภคได้บริโภค ส านักงานปลัด

ผักปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมี ยาว 20 เมตร ผักปลอด อาหารปลอดภัย อบต.

ลดต้นทุนการผลิต จ านวน 1 แห่ง สารพิษ จากสารพิษ

8 โครงการก าจัดวัชพืช เพ่ือให้ทั งสองข้างทาง ต าบลโคกแย้ 100,000 0 0 0 0 วัชพืชสองข้าง ประชาชน ส านักงานปลัด

ท่ัวต าบลโคกแย้ มีความสะอาดประชาชนสัญจร ทางภายใน ได้รับประโยขน์ อบต.

ไปมาได้สะดวก ต าบล

9 โครงการผลิตปุ๋ยส่ังตัด เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรจ านวน 150 คน 100,000 0 0 0 0 ร้อยละ 80 ลดต้นทุนการผลิต ส านักงานปลัด

เพ่ือลดต้นทุนของเกษตกร เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร ของ เพ่ิมรายได้ให้กับ อบต.

เกษตรกร เกษตรกร

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.9  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้ เกษตรกรต าบลโคกแย้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร เกษตรได้ใช้ปุ๋ย ส านักงานปลัด

การตรวจค่าวิเคราะห์ดิน และ การตรวจค่าวิเคราะห์ดิน จ านวน  80 คน/ปี ต าบลโคกแย้ อย่างมี อบต.

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ย ประสิทธิภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรมีความรู้

การตรวจค่า

วิเคราะห์ดิน

11 โครงการการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 1.เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกร มีเมล็ดพันธ์ุข้าว ส านักงานปลัด

ข้าวพันธ์ุดี ท่ีมีคุณภาพ จ านวน 20 ครัวเรือน จ านวน ท่ีมีคุณภาพ อบต.

2. ลดต้นทุนการผลิต 20

ครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.9  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครการก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพ่ือให้ถนนภายในทฤษฎีใหม่ ปริมาณงาน 74,000 0 0 0 0 ถนนดินลูกรัง ถนนภายในทฤษฎี ส านักงานปลัด

(ฝ่ังทิศเหนือ) พื นท่ีโครงการ มีสภาพดีขึ นใช้งานได้สะดวก ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ใหม่มีสภาพดีขึ น อบต.

เกษตรทฤษฎีใหม่ ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ใช้งานได้สะดวก

(หมู่ท่ี 15) หนาเฉล่ีย 0.0 เมตร 

ยาวรวม 92 เมตร หรือมี

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า

 215 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบท่ี 

อบต.โคกแย้ก าหนด

13 โครงการจัดท าโดมผัก เพ่ือเป็นสถานท่ีในการทดลอง จัดท าโดมโครงเหล็กกัลวาไนน์ 75,000 0 0 0 0 โดมส าหรับ มีสถานท่ีในการ ส านักงานปลัด

พื นท่ีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืช ผัก ชนิดต่างๆ เพ่ือเป็น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ปลูกผัก ทดลองปลูกพืช อบต.

(หมู่ท่ี 15) แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ยาว 12 เมตร สูง 3.50 เมตร ผัก ชนิดต่างๆ

หลังคามุงพลาสติกผนังเป็นมุ้ง แหล่งเรียนรู้

พร้อมระบบสปริงเกอร์ลดน  า ด้านการเกษตร

ตามแบบท่ี อบต.โคกแย้ก าหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.9  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือการเพาะปลูกพืชได้ใน จัดท ารางปลูกผักไฮโดโปนิกส์ 70,000        0 0 70,000       0 พื นท่ี สถานท่ีในการ ส านักงานปลัด

พื นท่ีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บริเวณพื นท่ีท่ีดินไม่ดีหรือ พร้อมอุปกรณ์ ทฤษฎีใหม่ ทดลองปลูกพืช อบต.

(หมู่ท่ี 15 ) สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ผักชนิดต่างๆด้วย

ต่อการปลูกเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ระบบไฮโปนิกส์

ด้านเกษตร แหล่งเรียนรู้

ด้านเกษตร

15 โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลน เพ่ือช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเพ่ือให้ ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล 499,000 0 0 0 0 บ่อบาดาล แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส านักงานปลัด

น  าอุปโภค บริโภค แหล่งน  าและมีน  าใช้อุปโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ ว พื นท่ี แหล่งน  าและมีน  าใช้ อบต.

(ขุดเจาะบ่อบาดาล) บริโภค อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร ทฤษฎีใหม่ อุปโภคบริโภค

พื นท่ีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน  า หมู่ท่ี 15 และเพียงพอ

(หมู่ท่ี 15) ขนาด1.5 แรงม้า พร้อมระบบ

ไฟฟ้า ติดตั งถังเหล็กพักน  า 

ขนาด 6,000 ลิตร 

จ านวน 1 ถัง พร้อมจุดรับน  า 

1 จุด และวางท่อ PVC 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.9  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาด 1 1/2 นิ ว 

ยาวรวม 1,000 เมตร

ตามแบบ อบต.โคกแย้ก าหนด

16 โครงการก่อสร้างห้องพักพื นท่ี เพ่ือให้ห้องพักได้มาตราฐาน ปริมางาน ก่อสร้างอาคาร คสล. 100,000 0 0 0 0 ห้องพัก ห้องพักได้มาตรฐาน ส านักงานปลัด

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กว้าง 3.00 เมตร พื นท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.

(หมู่ท่ี 15) ทฤษฎีใหม่ ยาว 4.00 เมตร ทฤษฎีใหม่ บริเวณทฤษฎีใหม่

ตามแบบท่ี อบต.โคกแย้ก าหนด

17 โครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ เพ่ือให้มีห้องเก็บอุปกรณ์ ปริมางาน ก่อสร้างอาคาร คสล. 100,000      0 0 0 0 ห้องเก็บ ห้องเก็บอุปกรณ์ ส านักงานปลัด

ในพื นท่ีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้มาตรฐาน กว้าง 3.00 เมตร  อุปกรณ์ ได้มาตรฐาน อบต.

(หมู่ท่ี 15) ยาว 4.00เมตร พื นท่ี

ตามแบบท่ี อบต.โคกแย้ก าหนด ทฤษฎีใหม่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.9  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการก่อสร้างห้องผลิตพื นท่ี เพ่ือให้มีห้องเก็บผลผลิต ปริมางาน ก่อสร้างอาคาร คสล. 100,000      0 0 0 0 ห้องผลผลิต ห้องเก็บผลผลิต ส านักงานปลัด

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้มาตรฐาน กว้าง 3.00 เมตร พื นท่ี ได้มาตรฐาน อบต.

(หมู่ท่ี 15)  ยาว 4.00 เมตร ทฤษฎีใหม่

ตามแบบท่ี อบต.โคกแย้ก าหนด

19 โครงการก่อสร้างห้องน  าพื นท่ี เพ่ือให้ห้องน  าถูกสุขลักษณะ ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน  า 215,000 0 0 0 0 ห้องน  า มีห้องน  าถูกสุขลัษณะ ส านักงานปลัด

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้มาตรฐาน เพ่ือปรับปรุง ห้องน  าชาย จ านวน 2 ห้อง พื นท่ี ได้มาตรฐาน อบต.

(หมู่ท่ี 15) ภูมิทัศน์บริเวณทฤษฎีใหม่ ขนาด 2.00 เมตร ทฤษฎีใหม่ ภูมิทัศน์บริเวณห้อง

กว้าง 2.00 เมตร ในบริเวณทฤษฎ๊ใหม่

ห้องน  าหญิง จ านวน 2 ห้อง 

ขนาด 2.00 เมตร 

กว้าง 2.00 เมตร

ห้องน  าคนพิการจ านวน 1 ห้อง

ขนาด 2.00 เมตร 

กว้าง 2.00 เมตร

ตามแบบท่ี อบต.โคกแย้ก าหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.9  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการระบบสูบน  าพลังงาน เพ่ือขยายผลเพ่ิมจ านวน ก่อสร้างติดตั งระบบสูบน  า 0 0 0 550,000 0 ระบบสูบน  า จ านวนเทคโนโลยี ส านักงานปลัด

แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรพื นท่ี เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใน พลังงานแสงอาทิตย์แผงเซลล์ พลังงาน พลังงานทดแทน อบต.

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับ แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า แสงอาทิตย์ ในชุมชน 

(หมู่ท่ี 15) ศักยภาพและปัญหาของชุมชน  2,500 วัตต์ เป็นการถ่ายทอด

ภายใต้พลังงานระดับชุมชน โครงเหล็กติดตั งแผงเซลล์แสง และเป็นศูนย์เรียนรู้

เพ่ือให้เกิดชุมชนท่ีสามารถ เคร่ืองสูบน  าแบบSubmersible การเกษตรตาม

บริหารจัดการตนเองทางด้าน ไม่น้อยกว่า 2 HP หอถัง แนวทางเศรษฐกิจ

พลังงาน และน าสู่การลดต้นทุน กระจายน  า ขนาด 20 พอเพียง ขยายผล

การใช้พลังงานเพ่ือการเกษตร  ลูกบาศก์เมตรสูงไม่น้อยกว่า 6 ให้ชุมชน ท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน เมตรท่อกระจายน  าไม่น้อยกว่า ได้ศึกษาเรียนรู้ 

และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน 1,000 เมตร ร่ัวรอบแผงเซลล์ ยังเป็นการแก้ไข

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย แสงอาทิตย์ ปัญหาภัยแล้งได้

รวม 20 โครงการ  -  - 2,493,000 1,000,000 900,000 1,520,000  900,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.10 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่คนพิการ คนพิการท่ีจดทะเบียนกับ 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 จ านวน คนพิการจะได้มีเงินทุนใน กองสวัสดิการ

ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ส านักงานพัฒนาสังคมและ ผู้พิการ การรักษาตัวเองและใช้ใน สังคม

หรือไม่สามารถประกอบ ความม่ันคงของมนุษย์ท่ี 300 คน การยังชีพผู้ดูแลคนพิการ

อาชีพได้ อาศัยอยู่ในเขตต าบลโคกแย้ จะได้มีรายได้ในการดูแล

คนพิการท่ีไม่สามารถช่วย และค่ารักษาพยาบาล

เหลือตนเองหรือไม่สามารถ

ประกอบอาชีพได้

จ านวน 300 คน

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขต 13,080,000 13,080,000 13,080,000 13,080,000 13,080,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะได้มีรายได้ กองสวัสดิการ

ท่ีไม่มีรายได้ ต าบลโคกแย้ท่ีมีอายุ ท่ีมีอายุ ในการยังชีพและเป็น สังคม

60 ปี ข้ึนไป 60ปี ค่ารักษาพยาบาล

จ านวน ๑,544 คน ข้ึนไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.5 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์ท่ีอาศัยอยู่ต าบล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้มีเงินทุน กองสวัสดิการ

เอดส์ท่ีไม่มีรายได้ โคกแย้และได้ลงทะเบียน มีชีวิตความ เพ่ือการยังชีพ สังคม

ขอรับเบ้ีย เป็นอยู่ดีข้ึน และรักษาตัว

4 เงินสมทบกองทุน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนประชาชน สมทบกองทุนสวัสดิการ 100,000        100,000       100,000         100,000          100,000            กองทุน ประชาชน กองสวัสดิการ

สวัสดิการชุมชน ให้มีการจัดต้ังหรือขยายฐาน ชุมชน สวัสดิการ ผู้สูงอายุท่ีควรได้รับ สังคม

สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ชุมชน การดูแล

ให้คลอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ อบต.โคกแย้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ใน อปท. โดยเฉพาะอย่างย่ิง และผู้ยากไร้

ผู้สูงอายุท่ีควรได้รับการดูแล เกิดกิจกรรมเพ่ือ

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พัฒนารายได้

และผู้ยากไร้

รวม 4 โครงการ -  - 16,120,000 16,120,000 16,120,000 16,120,000 16,120,000  - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม 1.เพ่ือให้อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์ อาสาสมัครท้องถ่ิน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 อาสาสมัครท้องถ่ิน กองสาธารณสุข

เชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร รักษ์โลก (อถล.) เข้าใจในบทบาท รักษ์โลก (อถล.) จ านวน อาสาสมัคร รักษ์โลก (อถล.) และ

ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) หน้าท่ีของตนและสามารถปฏิบัติ 1,160 คน ท้องถ่ินรักษ์โลก มีความรู้เข้าใจ ส่ิงแวดล้อม

รักษ์โลก (อถล.) เข้าใจในบทบาท อาสาสมัคร บทบาทหน้าท่ี

หน้าท่ีของตนและสามารถปฏิบัติ ท้องถ่ินรักษ์โลก ของตน และปฏิบัติ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อถล.) หน้าท่ีได้อย่างมี

2.เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ ประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูล ความเข้าบทบาท รวมถึงมีความรู้

และมูลฝอยในชุมชน รวมถึงการ หน้าท่ีของตน ความเข้าใจในการ

ปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อมด้วย และสามารถ บริหารจัดการส่ิง

กระบวนการมีส่วนร่วมของ ความรู้ท่ีได้ ปฏิกูลและมูลฝอย

ประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.1  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้ ไปปฏิบัติจริง

ท่ีได้รับไปปฏิบัติจริงในครัวเรือน

4.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาสา

สมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.)

รวม 1  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะใน บุคลากรประจ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พนักงานมี 1.สามารถบริหารจัดการ กอง

การจัดการขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กองสาธารณสุข ประสิทธิภาพ ขยะมูลฝอย สาธารณสุข

2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และส่ิงแวดล้อม ในการจัดเก็บขยะ  มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และ

การท างานเป็นทีม ร้อยละ 100 2.บุคลากรมีความรู้ ความ ส่ิงแวดล้อม

เข้าใจและสามารถท างาน

เป็นทีม work ท่ีดี

2 โครงการจัดซ้ือถังขยะท่ัวไป เพ่ือให้มีถังรองรับขยะอย่าง ถังขยะรองรับขยะท่ัวไป 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถังรองรับขยะ มีถังขยะส าหรับรองรับ กอง

และถังขยะอันตราย ท่ัวถึงและเพียงพอ และถังขยะรองรับ ร้อยละ 100 ขยะมูลฝอย สาธารณสุข

ขยะอันตราย และ

ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

หน้าท่ี 141

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการศูนย์เรียนรู้ด้าน 1. เพ่ือจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้าน ศูนย์เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม 300,000 0 0 0 0 ประชาชน มีศูนย์การเรียนรู้ กอง

ส่ิงแวดล้อม และบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อม และบริหารจัดการ จ านวน 1 ศูนย์ มีความ ส าหรับศึกษา และสามารถ สาธารณสุข

ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยชุมชน พึงพอใจ ลดปริมาณขยะต้นทางได้ และ

๒.เพ่ือให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้ ในการเรียนรู้ และท าให้ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

ข้ันตอนวิธีการก าจัดขยะ ร้อยละ 80 ในหมู่บ้านดีข้ึน

ในครัวเรือน

รวม 3  โครงการ - - 600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - -

หน้าท่ี 142

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.3  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายในต าบลโคกแย้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ชุมชนสามารถมีความรู้ ส านักงานปลัด

ให้มีประสิทธิภาพส่ิงแวดล้อม ของชุมชน เข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์ อบต.

ท่ีดีข้ึน ประชาชนมีคุณภาพ โคกแย้ พลังงาน และสามารถ

ชีวิตท่ีดี ทุกคนตระหนักในการ ลดใช้พลังงานชุมชน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2 โครงการเตาเผาขยะไร้ควัน เพ่ือใช้ในการประหยัดพลังงาน ชุมชน อบต.โคกแย้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนท่ีใช้เทคโนโลยี ส านักงานลัด

ไฟฟ้า ของชุมชน สารถลดภาระค่าใช้จ่าย  +

เพ่ือน าเทคโนโลยีพลังงาน โคกแย้ ด้านพลังงานลงได้ พลังงาน

ทดแทนมาใช้อย่างคุ้มค่า ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม จังหวัด

ในเร่ืองของควันท่ีมี สระบุรี

ผลมาจากการเผาขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.3  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการศูนย์เรียนรู้ด้าน 1. เพ่ือจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้าน ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน 0 0 0 300,000 0 ศูนย์เรียนรู้ ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ ส านักงาน

พลังงานชุมชนต าบลโคกแย้ พลังงานชุมชน ชุมชนต าบโคกแย้ ด้านพลังงาน ด้านพลังงาน ปลัด อบต.

(ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ท่ี 8) ๒.เพ่ือให้ประชาชนแหล่งศึกษา จ านวน 1 ศูนย์ จ านวน เป็นสถานท่ีส าหรับศึกษา

เรียนรู้ ด้านพลังงาน (ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ท่ี 8) 1 ศูนย์ ดูงานให้แก่หน่วยงาน

3.เพ่ือเป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน ภายนอก

ด้านพลังงานชุมชน

รวม 3 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 400,000 100,000 - - -
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  เสริมสร้างความม่ังคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเป็นการถวายจงรักภักดีต่อ เด็ก เยาวชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 งานเฉลิม เด็ก เยาวชน และ ส านักงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบันพระมหากษัตริย์  และประชาชน พระชนม ประชาชนต าบลโคกแย้ ปลัด อบต.

ภายในต าบลโคกแย้ พรรษา ได้ถวายความจงรักภักดี 

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเป็นการถวายจงรักภักดีต่อ เด็ก เยาวชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งานเฉลิม เด็ก เยาวชน และ ส านักงาน

สมเด็จพระบรมราชินี สถาบันพระมหากษัตริย์  และประชาชน พระชนม ประชาชนต าบลโคกแย้ ปลัด อบต.

ภายในต าบลโคกแย้ พรรษา ได้ถวายความจงรักภักดี 

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3 โครงการวันเฉลิม เพ่ือเป็นการถวายจงรักภักดีต่อ เด็ก เยาวชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งานเฉลิม เด็ก เยาวชน และ ส านักงาน

พระชนมพรรษา สถาบันพระมหากษัตริย์  และประชาชน พระชนม ประชาชนต าบลโคกแย้ ปลัด อบต.

12 สิงหาคม (วันแม่) ภายในต าบลโคกแย้ พรรษา ได้ถวายความจงรักภักดี 

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  เสริมสร้างความม่ังคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือจัดงานวันท้องถ่ินไทย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส านักงาน

พนักงานส่วนต าบล ของพนักงาน พนักงานส่วนต าบล ปลัด อบต.

พนักงานจ้าง ท้องถ่ิน พนักงานจ้าง ร่วมงาน

วันท้องถ่ินไทย

รวม 4  โครงการ - - 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 - - -

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.๐2



แบบ ผ.๐2





แบบ ผ.๐2



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  เสริมสร้างความม่ังคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

1.7  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ เพ่ือกระตุ้นให้ครอบครัวหันมา ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ผู้สูงอายุได้รับความ กองสวัสดิการ

สนใจและใส่ใจผู้สูงอายุมากข้ึน โคกแย้จ านวน 16 หมู่บ้าน ของผู้สูงอายุ อบอุ่นจากครอบครัว สังคม

จ านวน ได้แลกเปล่ียนความคิด

16หมู่บ้าน ประสบการณ์ต่าง ๆ

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย ผู้สูงอายุต าบลโคกแย้ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมใน กองสวัสดิการ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และจิตใจผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริม คร้ัง การเข้าร่วมกิจกรรม สังคม

การรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน ท่ีด าเนินการ

3 โครงการสานสามวัย เพ่ือให้คนสามวัยได้แลกเปล่ียน ประชาชนต าบลโคกแย้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน เพ่ือให้เกิดความผูกพัน กองสวัสดิการ

ต าบลโคกแย้ เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน คนสามวัย และลดช่องว่างระหว่างวัย สังคม

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต าบล เพ่ือให้ตระหนักเห็น

และปลูกจิตส านึกให้บุคคล โคกแย้ คุณค่าความมีจริยธรรม  

สามวัยเห็นคุณค่าซ่ึงกันและกัน คุณธรรม ในการด ารงชีวิต

รวม 3 โครงการ - - 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  เสริมสร้างความม่ังคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

1.8  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนส่งเสริมสภาวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัด สภาวัฒนธรรมต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุน เป็นการอนุรักษ์ กองการศึกษา

ต าบลโคกแย้ กิจกรรมของสภาวัฒนธรรม มีกิจกรรมด าเนินการ สภาวัฒนธรรม วัฒนธรรมและสืบสาน ศาสนา

และต าบลโคกแย้ ภายในต าบล ต าบล ประเพณีท้องถ่ิน และวัฒนธรรม

2 อุดหนุนโครงการสนับสนุน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์วัฒนธรรม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อุดหนุน ประชาชนในท้องถ่ิน กองการศึกษา

และส่งเสริมประเพณีตักบาตร การท่องเท่ียวของจังหวัดสระบุรี ประเพณีท้องถ่ิน ประเพณี มีจิตส านึกและภาคภูมิ ศาสนา

ดอกไม้และถวายเทียนพรรษา และการท่ีชุมชน หน่วยงาน ระดับจังหวัด ตักบาตรดอกไม้ ใจต่อการมีส่วนร่วมใน และวัฒนธรรม

จังหวัดสระบุรี  ได้มีส่วนร่วม ฯลฯ การอนุรักษ์วัฒนธรรม

3 โครงการสืบสานงานประเพณี สืบสานประเพณีอันดีงามให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 งานประเพณี รักษาประเพณีอันดีงาม กองการศึกษา

สงกรานต์ คงอยู่สืบไปการมีส่วนร่วม หน่วยงานภาครัฐ สงกรานต์ เห็นความส าคัญ ศาสนา

ของภาครัฐ เอกชน และชุมชน และภาคเอกชนมีส่วนร่วม ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุและ และวัฒนธรรม

จ านวน 600 คน สถาบันครอบครัว

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 148

ท่ี โครงการ /กิจกรรม



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  เสริมสร้างความม่ังคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

1.8  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสืบสานงานประเพณี เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงาม เด็ก เยาวชน และประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งาน ประชาชน ชุมชน กองการศึกษา

ลอยกระทง ให้คงอยู่ตลอดไป ต าบลโคกแย้ ได้ร่วมอนุรักษ์ ประเพณี เห็นความส าคัญของ ศาสนา

วัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง วัฒนธรรมประเพณี และวัฒนธรรม

จ านวน 400 คน ร้อยละ 80

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมใน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ เด็ก เยาวชนและประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเยาวชน เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

วันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนาใน วัฒนธรรมประเพณีและ ต าบลโคกแย้และภาครัฐ ต าบลโคกแย้ ประชาชนต าบลโคกแย้ ศาสนา

ระดับต าบลอ าเภอและจังหวัด วันส าคัญทางศาสนา มีกิจกรรมร่วมกัน และภาครัฐ และวัฒนธรรม

จ านวน 400 คน ร้อยละ 80

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้บริหาร ผู้บริหาร  ข้าราชการ  ส านักงานปลัด

จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและ ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล อบต.

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมท า พนักงานจ้าง อบต.โคกแย้ พนักงาน พนักงานจ้าง 

และพนักงานจ้างของอบต.โคกแย้ กิจกรรมทางศาสนา จ านวน 100 คน อบต.โคกแย้ อบต.โคกแย้ ได้ร่วมท า

ร้อยละ 80 กิจกรรมทางศาสนา
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  เสริมสร้างความม่ังคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

1.8  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการถวายเทียนจ าน า เพ่ือให้ เด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชน และประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

พรรษา ประชาชนทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี ในเขตพ้ืนท่ี ต.โคกแย้ แห่เทียน ประชาชนได้มีส่วนร่วม ศาสนา

ต าบลโคกแย้ได้ร่วมถวายเทียน จ านวน 300 คน และถวายเทียน ท ากิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม

จ าน าพรรษา จ าน าพรรษา

9 วัด

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน กองการศึกษา

น าชีวิต พัฒนาจิตใจ และด าเนินชีวิต พนักงานส่วนต าบลและ ประชาชน และประชาชนเห็น ศาสนา

ได้อย่างมีความสุข พนักงานจ้าง อบต.โคกแย้ ร้อยละ 80 คุณค่าของหลักธรรม และวัฒนธรรม

จ านวน 80 คน ค าสอน และสามารถ

น ามาใช้ด าเนินชีวิตได้

อย่างเหมาะสม

รวม 8 โครงการ - - 665,000 665,000 665,000 665,000 665,000 - - -
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วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ /กิจกรรม



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปรครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ส านักงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2.เพ่ือให้ทราบถึงการบริหาร อบต. โคกแย้ สมาชิกสภา มีความรู้ ปลัด อบต.

การบริหารงาน คณะผู้บริหาร จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล อบต. โคกแย้ น ามาพัฒนาต าบล

สมาชิกสภา 3. เพ่ือให้ตระหนักถึงบทบาทในการ

ลดการทุจริตภาครัฐ 

4.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบลและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 เพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2.เพ่ือให้ทราบถึงการบริหาร พนักงานจ้าง ของ ในการปฏิบัติงาน ปลัด อบต.

การปฎิบัติงานพนักงานส่วนต าบล จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 100 คน พนักงาน

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 3. เพ่ือให้ตระหนักถึงบทบาทในการ อบต.โคกแย้

ลดการทุจริตภาครัฐ 

4.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   ระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปรครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเย่ียมบ้านยามเย็น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอบต. หมู่ 1 - 16 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความ ส านักงาน

กับประชาชนในเขตต าบลโคกแย้ หมู่ท่ี1-16 รู้สึกและสัมพันธ์ท่ีดี  ปลัด อบต.

เพ่ือให้ผู้บริหารงาน อบต. ต่อ อบต. มากข้ึน 

ได้รับปัญหาจากประชาชนอย่าง อบต. ทราบปัญหา

แท้จริง ท่ีเกิดข้ึนและแก้ไข

ปัญหาต่างๆ 

4 โครงการการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมการแสดงความคิด ประชาชนหมู่ท่ี 1-16 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน เป็นการส่งเสริม ส านักงาน

การจัดประชาคมภายในต าบล เห็นในการแก้ปัญหาและความ หมู่ท่ี1-16 ระบอบการปกครอง ปลัด อบต.

ต้องการต่างๆ แบบประชาธิปไตย 

โดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   ระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปรครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเย่ียม ประชาชนต าบลโคกแย้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ได้รับทราบ ส านักงาน

เย่ียมประชาชนร่วมกับกิจกรรม ประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง 16 หมู่ หมู่ท่ี1-16 สภาพปัญหาของ ปลัด อบต.

อ าเภอเคล่ือนท่ี เพ่ือส่งเสริมการให้บริการ ประชาชนโดยตรง 

ประชาชนในเชิงรุก และประชาชนมี

โอกาสและ

ทางเลือกในการ

ขอรับบริการ

จากรัฐบาล

6 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เลือกต้ังสมาชิกสภา 0 0 0 1,000,000 0 เลือกต้ัง การเลือกต้ัง ส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลและ ภายในต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา เป็นไปด้วยความ ปลัด อบต.

ผู้บริหารองค์การบริหาร และผู้บริหาร อบต. เรียบร้อย

ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหาร

ท้องถ่ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   ระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปรครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 1.เพ่ือให้อาคารภายในและภายนอก จ้างเหมาพนักงาน 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ร้อยละ 90 อาคารส านักงาน ส านักงานปลัด

ส านักงาน  ส านักงานมีความสะอาดเรียบร้อย ท าความสะอาด ความพึงพอใจ มีความสะอาด อบต.

ถูกสุขลักษณะเหมาะกับการ จ านวน  1 อัตรา ในการบริการ เรียบร้อย

ปฏิบัติราชการ ประชาชน ถูกสุขลักษณะ

2. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน เหมาะกับ

3. เพ่ือให้ผู้มาติดต่อราชการ การปฏิบัติงาน

เกิดความประทับใจ ประชาชนมีความ

ประทับใจ

รวม 7  โครงการ - - 1,088,000 1,088,000 1,088,000 2,088,000 1,088,000 - - -

หน้าท่ี 154

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   ระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปรครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี

1.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพิพิธภัณฑ์ต าบลโคกแย้ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม พิพิธภัณฑ์ต าบลโคกแย้ 100,000 0 0 0 0 พิพิธภัณฑ์ ประชาชน หน่วยงาน กองการศึกษา

ข้อมูลพระบาท จ านวน 1 รายการ ต าบลโคกแย้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ศาสนา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จ านวน ได้ประโยชน์จากการ และวัฒนธรรม

ประวัติพระราชด าริ 1 อาคาร สืบค้นข้อมูลและใช้

ประว้ติต าบลโคกแย้ ข้อมูลด้านอ่ืน เป็นแหล่งเรียนรู้

ท่ีเป็นประโยชน์ ฯลฯ

รวม 1  โครงการ - - 100,000 0 0 0 0 - - -

หน้าท่ี 155

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   ระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปรครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี

1.4  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมาคนงานท่ัวไป 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเก็บขยะ จ้างเหมาคนงานท่ัวไป 864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 ร้อยละ 70 สามารถบริหาร กองสาธารณสุข

มูลฝอย เก็บขนขยะได้เรียบร้อย จ านวน  6 คน ความพึงพอใจ จัดการขยะมูลฝอย และส่ิงแวดล้อม

และมีประสิทธิภาพ ในการบริการ ได้อย่างมี

2. เพ่ือลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จัดเก็บ ประสิทธิภาพ

3. เพ่ือให้ประชาชนพึงพอใจใน ขยะมูลฝอย

บริการเก็บขนขยะมูลฝอย

2 โครงการก่อสร้างโรงจอด เพ่ือจอดรถบรรทุกขยะ ก่อสร้างอาคาร คสล. 1,300,000 0 0 0 0 โรงจอด มีสถานท่ีจอด กองสาธารณสุข

รถบรรทุกขยะ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ยาว 20.00 เมตร ร้อยละ 100

สูง 4.00 เมตร 

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้

ก าหนด

หน้าท่ี 156

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

ท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   ระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปรครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี

1.4  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างสถานท่ีล้างรถ เพ่ือเป็นอาคารล้างรถบรรทุกขยะ ก่อสร้างอาคารล้างรถขยะ 500,000 0 0 0 0 อาคารล้างรถ มีความสะดวก กองสาธารณสุข

บรรทุกขยะ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร บรรทุกขยะ ในการล้าง และส่ิงแวดล้อม

ยาว 10.00 เมตร ร้อยละ 100 รถบรรทุกขยะ 

พร้อมรางระบายน  า ถูกสุขลักษณะ

รวมอาคารและบ่อบ าบัด

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้

ก าหนด

4 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ เพ่ือเก็บรักษาอุปกรณ์ ก่อสร้างห้องเก็บของ คสล. 85,000 0 0 0 0 ห้องเก็บของ มีห้องเก็บของ กองสาธารณสุข

ท่ีใช้ในงานรักษาความสะอาด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ร้อยละ 100 และส่ิงแวดล้อม

ยาว 4.00 เมตร 

สูง 3.00 เมตร 

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้

ก าหนด

รวม 4  โครงการ - - 2,749,000 864,000 864,000 864,000 864,000 - - -

หน้าท่ี 157

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   ระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปรครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี

1.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมา 1.เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จ้างเหมา 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 ร้อยละ 80 สามารถบริหาร กองช่าง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้ช่วยนายช่างโยธา ความพึงพอใจ งานกองช่างได้

มีประสิทธิภาพ จ านวน  2 คน ในการบริการ อย่าง 

2. เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน ประชาชน มีประสิทธิภาพ

ของประชาชนได้ทันเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วใน

การปฏฺบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 158



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   ระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปรครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี

1.6   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการวางและจัดท า เพ่ือวางและจัดท าผังเมืองรวม ผังเมืองรวมชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การด าเนิน ได้รับทราบถึง ข้อมูล กองช่าง

ผังเมืองรวมชุมชนหนองแค ชุมชนหนองแค หนองแคจังหวัดสระบุรี ผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ประชากร

 จังหวัดสระบุรี ชุมชนหนองแค ระบบการคมนาคมและ

มีประสิทธิภาพ ขนส่ง สาธารณูปโภค

มากข้ึน และสาธารณูปการ

ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

3 โครงการก่อสร้างอาคาร สามารถบริหารงานภายในองค์กร ปริมาณงานก่อสร้าง 0 0 15,000,000 0 0 อาคาร ส่งเสริมภาพลักษณ์ กองช่าง

ท่ีท าการองค์การบริหาร ได้สะดวกและยังสามารถอ านวย โครงสร้างคอนกรีต ส านักงาน ท่ีดีขององค์กร

ส่วนต าบลโคกแย้ หมู่ 6 ความสะดวกแก่ประชาชน เสริมเหล็กจ านวน 1 หลัง อบต.โคกแย้

ต าบลโคกแย้ ผู้มาติดต่องานราชการในส่วน จ านวน 3 ช้ัน จ านวน

ของ อบต.ได้รวดเร็วย่ิงข้ึน ตามแบบ อบต.โคกแย้ 1 อาคาร

ก าหนด

รวม 3 โครงการ - - 376,000 376,000 15,376,000 376,000 376,000 - - -

หน้าท่ี 159

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้



แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
1.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการการประชาสัมพันธ์การ เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว  จัดท าส่ือประสัมพันธ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาสัมพันธ์ มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ส านักงาน

ท่องเท่ียวการจัดงานประเพณี ในเขตต าบล เผยแพร่ความรู้ หมู่ท่ี ปลัด อบต.
ต่างๆ ภายในต าบลโคกแย้ 1 ถึง 16

รวม 1  โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

หน้าท่ี 160

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 -  2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ปริมาณงาน 756,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง อ านวยความสะดวก กองช่าง

ถนนสายไทยงาม-นิคมอุตสาหกรรม ถนนให้มีสภาพดีข้ึน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคมการใช้

หนองแค ส าหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ในการใช้ถนนมากข้ึน เส้นทางสัญจรประชาชน

(เสริมผิวถนนจราจรโดยใช้ลาดยางทับ ยาว 300 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์ มีความสะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.) หนา 0.15 เมตร ของประชาชนลดลง ท่ีดีข้ึน

(หมู่ท่ี 2)  ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ ก าหนด 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80

2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้การสัญจรของ ปริมาณงานขยายไหล่ทาง 185,000 0 0 0 0 ร้อยละความ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็กซอยตรงข้ามวัดหนองผักชี ประชาชน คสล. กว้างข้างละ 0.50 เมตร พึงพอใจของ สะดวกปลอดภัย

(ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก ยาว 560 เมตร ประชาชนต่อ ในการใช้ทางสัญจรท่ีดีข้ึน

นางตัน) (หมู่ท่ี 6) ปลอดภัยในการจราจร หนา 0.15 เมตร การได้รับประโยชน์

ของประชาชน ตามแบบท่ี อบต.โคกแย้ ในการใช้ถนน

ก าหนด (ร้อยละ 80) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือให้การสัญจรของ ปริมาณงาน 1,924,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีต (กลุ่มบ้านนายน้อง หมู่ท่ี7 ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คมนาคมสะดวกปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

ถึงสะพาน หมู่ท่ี 10) 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 3.00 เมตร ในการใช้ถนนมากข้ึน ในการใช้ทางสัญจรท่ีดีข้ึน

(หมู่ท่ี 7) ปลอดภัยในการจราจร ยาว 990 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์

ของประชาชน หนา 0.05 เมตร ของประชาชนลดลง

ตามแบบอบต.โคกแย้ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ก าหนด ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80

4 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือให้การสัญจรของ ปริมาณงาน 234,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมสะดวกปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

ทับบริเวณกลุ่มบ้านนายธงชัยมีเจริญ 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก กว้าง 3.00 เมตร ในการใช้ถนนมากข้ึน ในการใช้ทางสัญจรท่ีดีข้ึน

(หมู่ท่ี 9) ปลอดภัยในการจราจร ยาว 200 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์

ของประชาชน หนา 0.05 เมตร ของประชาชนลดลง

ตามแบบอบต.โคกแย้ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ก าหนด ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ปริมาณงานลาดยางพารา 528,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนให้มีสภาพดีข้ึน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมสะดวกปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

จากฝายน้ าล้น-กลุ่มบ้านนางพิมพา ส าหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจร ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ในการใช้ถนนมากข้ึน ในการใช้ทางสัญจรท่ีดีข้ึน

จ๋ิวศิริ เสริมเหล็กเดิมท่ีช ารุด 2. ปัญหาขอร้องทุกข์

(หมู่ท่ี 11) ขนาดผิวจราจร ของประชาชนลดลง

กว้าง 3.00 เมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ยาว 480 เมตร ชีวิตท่ีดีข้ึน

หนา 0.05 เมตร ร้อยละ 80

ตามแบบอบต.โคกแย้

ก าหนด

6 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือให้การสัญจรของ ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร 150,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อวางท่อและบ่อพัก ประชาชน ยาว 131 เมตร คมนาคมสะดวกปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

(ปากทางสุวรรณศร - กลุ่มบ้านนางตัน) 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ในการใช้ถนนมากข้ึน ในการใช้ทางสัญจรท่ีดีข้ึน

 (หมู่ท่ี 3) ปลอดภัยในการจราจร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 2. ปัญหาขอร้องทุกข์

ของประชาชน 0.30 เมตร จ านวน 118 ท่อน ของประชาชนลดลง

พร้อมบ่อพัก 13 บ่อ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ก าหนด ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
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ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้การสัญจรของ ปริมาณงาน 290,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กลุ่มบ้านพันเอกธนากร เข็มทอง ประชาชน กว้าง คมนาคมสะดวกปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

(หมู่ท่ี 10) 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก ยาว 315 เมตร ในการใช้ถนนมากข้ึน ในการใช้ทางสัญจรท่ีดีข้ึน

ปลอดภัยในการจราจร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์

ของประชาชน ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ก าหนด ของประชาชนลดลง

3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 1. เพ่ือให้การสัญจรของ ปริมาณงาน 250,000         0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กลุ่มบ้านฟาร์มไก่ค าพวง ประชาชน ถมดินกว้าง 4.00 เมตร คมนาคมสะดวกปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

 (หมู่ท่ี 11) 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก ยาว 150 เมตร ในการใช้ถนนมากข้ึน ในการใช้ทางสัญจรท่ีดีข้ึน

ปลอดภัยในการจราจร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์

ของประชาชน พร้อมลงลูกรัง กว้าง 3 เมตร ของประชาชนลดลง

ยาว 150 เมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ชีวิตท่ีดีข้ึน

พร้อมบดอัด ร้อยละ 80

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ก าหนด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
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แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือให้การสัญจรของ ปริมาณงาน 476,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายสามแยกร้านค้า-บ้านนางจันทร์ ประชาชน กว้าง 3.00 เมตร คมนาคมสะดวกปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

ด้วงประดิษฐ์ หมู่ท่ี 15 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก ยาวไม่น้อยกว่า 285 เมตร ในการใช้ถนนมากข้ึน ในการใช้ทางสัญจรท่ีดีข้ึน

(หมู่ท่ี 10) ปลอดภัยในการจราจร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์

ของประชาชน ตามแบบ อบต.โคกแย้ก าหนด ของประชาชนลดลง

3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80

รวม 9  โครงการ -  - 4,793,000 0 0 0 0  - - -

หน้าท่ี 165

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ไฟฟ้า)
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ติดต้ังชุดไฟส่องสว่าง 268,000         0 0 0 0 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชน หมู่ท่ี 9 กองช่าง

ส่องสว่างชนิดพลังงาน ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ90 ต.โคกแย้ 

แสงอาทิตย์พร้อมเสา ประชาชนได้รับความสะดวกใน พร้อมเสา มีความปลอดภัย ได้รับความสะดวก

จากสามแยกถึงเขตติดต่อ การเดินทางสัญจรไปมาในพ้ืนท่ี จ านวน 5 ต้น ในชีวิตและ ในการสัญจรไปมา

หมู่ท่ี 7 (คลองหนองแร่) ทรัพย์สิน และมีความปลอดภัย

(หมู่ท่ี 9) ในชีวิตและทรัพย์สิน

2 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ติดต้ังชุดไฟส่องสว่าง 666,000         0 0 0 0 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชน หมู่ท่ี 9 กองช่าง

ส่องสว่างชนิดพลังงาน ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ90 ต.โคกแย้ 

แสงอาทิตย์พร้อมเสา ประชาชนได้รับความสะดวกใน พร้อมเสา มีความปลอดภัย ได้รับความสะดวก

เส้นตรงข้ามศาลาประชาคม การเดินทางสัญจรไปมาในพ้ืนท่ี จ านวน 13 ต้น ในชีวิตและ ในการสัญจรไปมา

(หมู่ท่ี 9) ทรัพย์สิน และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

หน้าท่ี 166

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ไฟฟ้า)
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ติดต้ังชุดไฟส่องสว่าง 1,332,000      0 0 0 0 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชน หมู่ท่ี 2 กองช่าง

ส่องสว่างชนิดพลังงาน ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ90 ต.โคกแย้ 

แสงอาทิตย์พร้อมเสา ประชาชนได้รับความสะดวกใน พร้อมเสา มีความปลอดภัย ได้รับความสะดวก

จากเส้น หมู่ 10 - เขตหมู่ท่ี 8 การเดินทางสัญจรไปมาในพ้ืนท่ี จ านวน 26 ต้น ในชีวิตและ ในการสัญจรไปมา

(หมู่ท่ี 10) ทรัพย์สิน และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

4 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย ติดต้ังชุดไฟส่องสว่าง 871,000         0 0 0 0 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชน หมู่ท่ี 10 กองช่าง

ส่องสว่างชนิดพลังงาน ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ90 ต.โคกแย้ 

แสงอาทิตย์พร้อมเสา ประชาชนได้รับความสะดวกใน พร้อมเสา มีความปลอดภัย ได้รับความสะดวก

เส้นบ้านนายค าฝัน ทองอินทร์ การเดินทางสัญจรไปมาในพ้ืนท่ี จ านวน 17 ต้น ในชีวิตและ ในการสัญจรไปมา

(หมู่ท่ี 10) ทรัพย์สิน และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

รวม 4  โครงการ -  - 3,137,000 0 0 0 0  - - -

หน้าท่ี 167

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน  (ไฟฟ้า)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพื อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 0 90,000 0 0 0 ประชาชนในพ้ืนที ประชาชน หมู่ที  9 กองช่าง

พร้อมพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ในการใช้ชีวิตประจ่าวัน พร้อมพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ร้อยละ 90 ต.โคกแย้ 

สายกลุ่มบ้าน น.ส. กนกวรรณ ประชาชนได้รับความสะดวกใน ระยะทางไม่น้อยกว่า 170 เมตร มีความปลอดภัย ได้รับความสะดวก

แพงน้อย การเดินทางสัญจรไปมาในพ้ืนที (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ในชีวิตและ ในการสัญจรไปมา

(หมู่ท่ี 9) ทรัพย์สิน และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพื อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 250,000 0 0 0 0 ประชาชนในพ้ืนที ประชาชน หมู่ที  12 กองช่าง

และพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ในการใช้ชีวิตประจ่าวัน พร้อมพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ร้อยละ 90 ต.โคกแย้ 

เริ มจากกลุ่มบ้านนายน้อย ถึง ประชาชนได้รับความสะดวกใน ระยะทางไม่น้อยกว่า 600 เมตร มีความปลอดภัย ได้รับความสะดวก

สุดสะพานบ้านผู้ช่วยอุดม การเดินทางสัญจรไปมาในพ้ืนที (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ในชีวิตและ ในการสัญจรไปมา

(หมู่ที  12) ทรัพย์สิน และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

รวม 2 โครงการ - - 250,000 90,000 0 0 0 - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 168

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน





แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( ประปา )

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าประปาใช้ ระยะทางไม่น้อยกว่า 125,000      0 0 0 0 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน ้าประปา กองช่าง

ส่วนภูมิภาคจากสะพานหมู่ท่ี 7 - อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน 163 เมตร ของประชาชน ใช้อย่างเพียงพอ

ก่อนถึงฝายกันน ้า หมู่ท่ี 9 ปรับปรุงคุณภาพน ้าอุปโภค  (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค) ในชุมชน ทุกครัวเรือน

(หมู่ท่ี 7) มีความพึงพอใจ

ขยายเขต

น ้าประปา

2 โครงการขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าประปาใช้ ระยะทางไม่น้อยกว่า 0 125,000      0 0 0 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน ้าประปา กองช่าง

ส่วนภูมิภาคกลุ่มบ้าน อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน 170 เมตร ของประชาชน ใช้อย่างเพียงพอ

น.ส.กนกวรรณ แพงน้อย ปรับปรุงคุณภาพน ้าอุปโภค  (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค) ในชุมชน ทุกครัวเรือน

(หมู่ท่ี 9) มีความพึงพอใจ

ขยายเขต

น ้าประปา

รวม 2  โครงการ -  - 125,000 125,000 0 0 0  - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

หน้าท่ี 169

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( รางระบายน ้า)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงานก่อสร้าง 539,000       0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร วางท่อระบายน ้าขนาด Ø 60 ซม. การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

บริเวณต่อจากรางระบายน ้าถึง ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ พร้อมบ่อพักยาว 210 เมตร 2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

ถนนสุวรรณศร ประชาชน ขยายผิวจราจร คสล. ต้องการของ

(หมู่ท่ี 1) กว้าง 1.50 เมตร ประชาชน

ยาว 110 เมตร

หนา 0.15 เมตร

ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด

2 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงานก่อสร้าง 661,000       0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

คลองใส้ไก่บริเวณหลังกลุ่มบ้าน ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร ดาดคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

ผู้ใหญ่ธนมณรัตน์ ธนสารพานิชถึง ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ ลึก 1.50 เมตร 2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

คลองหนองแร่ ประชาชน หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร ต้องการของ

(หมู่ท่ี 7) ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

หน้าท่ี 170



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน ้า)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงานก่อสร้าง 15,000         0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

บ่อพักบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ท่ี 9 ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร วางท่อระบายน ้าขนาด Ø 0.30 เมตร การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ พร้อมบ่อพักยาว 10 เมตร 2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

ประชาชน ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด ต้องการของ

ประชาชน

4 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงานดาดคอนกรีต 110,000       0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

คลองใส้ไก่บริเวณกลุ่มบ้าน ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร คลองใส้ไก่กว้าง 2.50 เมตร การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

น.ส.ดอกรักอ่อนอาจ - ถึงนา ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ ลึก .150 เมตร 2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

นางอุดม แหยมนุด ประชาชน หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร ต้องการของ

(หมู่ท่ี 14) ยาว 100 เมตร ประชาชน

ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด

ท่ีน้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี  171



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน ้า)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการวางท่อระบายน ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงาน 1,300,000     0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

พร้อมบ่อพักบริเวณวัดบ่อน ้าเค็ม ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร วางท่อระบายน ้าขนาด Ø 1.00 ซม. การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

ถึงบ้านน.ส.ดอกรัก อ่อนอาจ ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ พร้อมบ่อพักยาวรวม 250 เมตร 2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

(หมู่ท่ี 14) ประชาชน พร้อมถมดินหลังท่อหนาเฉล่ีย ต้องการของ

0.50 เมตร ประชาชน

ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงาน 1,024,000     0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

บริเวณโค้งกลุ่มบ้านนางวันดี ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ กว้าง 0.50 เมตร 2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

เอ่ียมบัว ประชาชน ลึก 0.60 เมตรยาว 600 เมตร ต้องการของ

(หมู่ท่ี 16) ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด ประชาชน

ท่ีน้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 172

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน ้า)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต 150,000 0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

ตัวยู บริเวณซอยไทยงาม - ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร เสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 1.00 เมตร การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

นิคมอุตสาหกรรม ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ  ลึก 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร 2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

(หมู่ท่ี 2) ประชาชน ยาวรวม 146 เมตร   ต้องการของ

ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด ประชาชน

8 โครงการวางท่อระบายน ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงานวางท่อพร้อมบ่อพัก 100,000 0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

พร้อมบ่อพัก บริเวณกลุ่มบ้าน ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

นางทับทิม จ้าปาเทศ ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ ยาวรวม  100 เมตร   2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

(หมู่ท่ี 16) ประชาชน ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด ต้องการของ

ประชาชน

9 โครงการวางท่อระบายน ้าข้ามถนน เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงานวางท่อพร้อมซ่อมถนน 20,000 0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

พร้อมซ่อมถนนกลุ่มบ้าน ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

นางจันทร์ ด้วงประดิษฐ์ ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ จ้านวน 6 ท่อน 2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

(หมู่ท่ี 15) ประชาชน ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด ต้องการของ

ประชาชน

ท่ีน้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

หน้าท่ี  173

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน ้า)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการวางท่อระบายน ้าข้ามถนน เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงานวางท่อ 15,000 0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

กลุ่มบ้านนางทัศนี  สุทธาดล ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

(หมู่ท่ี 6 ) ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ จ้านวน 6 ท่อน 2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

ประชาชน ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ก้าหนด ต้องการของ

ประชาชน

11 โครงการวางท่อระบายน ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงานวางท่อพร้อมบ่อพัก 250,000 0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

พร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่บ้าน ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

พรพิมล ถึงกุล่มบ้านนายพิน ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ พร้อมบ่อพักยาวรวม  325 เมตร   2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

(หมู่ท่ี 8 ) ประชาชน ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ก้าหนด ต้องการของ

ประชาชน

รวม 11 โครงการ - - 4,184,000 0 0 0 0 - -

ท่ีน้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกแย้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี  174



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (อ่ืนๆ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต เพ่ือแก้ไขปัญหาดินพังทลาย ปริมาณงาน 495,000 0 0 0 0 สระน ้าเก็บน ้าได้ ครัวเรือนมี กองช่าง

บริเวณสระน ้า ข้างอบต. โคกแย้ บริเวณสระน ้า ลึก 15 เมตร มีประสิทธิภาพ ระบบระบาย

(ฝ่ังซ้ายสามแยกร้านค้า- เพ่ือให้สระน ้าสามารถเก็บน ้า ยาว 60 เมตร เพ่ิมขึ น น ้าท่ีดีสามารถ

บ้านโนนบก)   (หมู่ท่ี 6) เพ่ิมขึ น ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ก้าหนด แก้ไข น ้าท่วมขัง

2 โครงการติดตั งการ์ดเลน เพ่ือป้องกันการเกิด ปริมาณงาน 70,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณทางโค้งอันตราย อุบัติเหตุบริเวณโค้งอันตราย ติดตั งการ์ดเลนหนา 3.2 มิลลิเมตร คมนาคมสะดวกปลอดภัย สะดวกปลอดภัย

จ้านวน 1 จุด วัดบ่อน ้าเค็ม ชุบสังกะสี จ้านวน 1 จุด ในการใช้ถนนมากขึ น ในการใช้ทางสัญจรท่ีดีขึ น

(หมู่ท่ี 14) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 90 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ก้าหนด ของประชาชนลดลง

และแบบมาตรฐานฯ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ร้อยละ 80

หน้าท่ี  175

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (อ่ืนๆ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างผนังกันคลอง เพ่ือป้องกันปัญหาดินสไลด์ ปริมาณงาน 50,000 0 0 0 0 ร้อยละความ แก้ปัญหา กองช่าง

หนองแร่ พร้อมซ่อมแซมถนน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 10 เมตร พึงพอใจของ ดินสไลด์

บริเวณหน้าโรงงานติดกระเบื อง ลึก 2 เมตร ประชาชนต่อ

หลังฝายกั นน ้า (หมู่ท่ี 9) ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ ก้าหนด การได้รับประโยชน์

(ร้อยละ 80) 

4 โครงการถมดินลานเอนกประสงค์ เพ่ือปรับสภาพพื นท่ีเป็นลาน ปริมาณงาน 1,250,000 0 0 0 0 ร้อยละความ มีพื นท่ีสร้างลาน กองช่าง

บริเวณข้าง อบต.โคกแย้ หมู่ท่ี 6 เอนกประสงค์ ถมดินสูงเฉล่ีย 1.00 เมตร พื นท่ีดิน พึงพอใจของ เอนกประสงค์

เพ่ือมีสถานท่ีส้าหรับกิจกรรม รวมไม่น้อยกว่า 6,450 ตารางเมตร ประชาชนต่อ ของต้าบล

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ ก้าหนด การได้รับประโยชน์ ส้าหรับกิจกรรม

(ร้อยละ 80) 

หน้าท่ี  176

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (อ่ืนๆ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ปริมาณงาน 1,995,000 0 0 0 0 ลานกีฬา มีพื นท่ีเพ่ิมขึ นใน กองช่าง

เอนกประสงค์ บริเวณข้าง ส้าหรับการออกก้าลังกาย ก่อสร้างพื นลาน คสล. เอนกประสงค์ จ้านวน 1 แห่ง ส้าหรับการ

อบต.โคกแย้ หมู่ท่ี 6 กว้าง 40.00 เมตร ออกก้าลังกาย

ยาว 125.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพื นท่ี

รวมไม่น้อยกว่า 5,000 เมตร

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ ก้าหนด 

6 โครงการเทปูหูช้างบริเวณทางเข้า เพ่ือปรับสภาพพื นท่ีแก้ไข ปริมาณงาน 15,000 0 0 0 0 ร้อยละความพึงพอ บริเวณพื นท่ี กองช่าง

กลุ่มบ้านนางบุญล้อม ปลอดห่วง ปัญหาน ้าขัง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พึงพอใจของ ไม่มีน ้าขัง

(หมู่ท่ี 1) หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ประชาชนต่อการได้

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ ก้าหนด รับประโยชน์

(ร้อยละ 80) 

หน้าท่ี  177

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (อ่ืนๆ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการติดตั งการ์ดเลน เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ปริมาณงาน 125,000 0 0 0 0 การ์ดเลน ประชาชน กองช่าง

บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านรุ่งเรือง ติดตั งการ์ดเลนหนา 3.2 มิลลิเมตร ได้รับ

(หมู่ท่ี 13) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 50 เมตร ประโยชน์

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ก้าหนด 

และแบบมาตรฐานฯ

8 โครงการก่อสร้างลาน เพ่ือมีพื นท่ีเป็นลาน ปริมาณงาน เทลาน คสล. 490,000 0 0 0 0 ร้อยละความ พื นท่ีในการท้า กองช่าง

เอนกประสงค์ บริเวณข้าง เอนกประสงค์ กว้าง 26.00 เมตร พึงพอใจของ กิจกรรมของ

ศาลาเอนกประสงค์ เพ่ือมีสถานท่ีส้าหรับกิจกรรม  ยาว 33.00 เมตร ประชาชนต่อ หมู่บ้าน

(หมู่ท่ี 12) หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร การได้รับประโยชน์

ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ ก้าหนด (ร้อยละ 80) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

หน้าท่ี  178



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (อ่ืนๆ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการรั วตะแกรงเหล็ก เพ่ือมีภูมิทัศน์ท่ีดีขึ น ปริมาณงาน กว้าง 26 เมตร 200,000 0 0 0 0 รั วตะแกรงเหล็ก ประชาชนได้ กองช่าง

ลานเอนกประสงค์ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 114 เมตร รับประโยชน์

(หมู่ท่ี 12) ตามแบบท่ีอบต.โคกแย้ ก้าหนด 

รวม 9 โครงการ -  - 5,485,000 0 0 0 0  - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.๐2/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( รางระบายน ้า)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างระบายน ้า คสล. เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงาน 2,212,000       0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

บริเวณสามแยกถนนสุวรรณศร ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร วางท่อระบายน ้าขนาด Ø 30 ซม. การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

ถึงรางระบายน ้าเดิม ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ กว้าง 0.60x0.60 เมตร 2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

(หมู่ท่ี 8) ประชาชน ความยาว 228 เมตร ต้องการของ

ช่วงท่ี 2 จากรางระบายน ้าเดิม

ถึงหน้าโรงเหล็กวัฒนา 

กว้าง 0.60x0.60 เมตร

ความยาว 787 เมตร 

ตามแบบอบต.โคกแย้ก้าหนด

2 โครงการวางท่อระบายน ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาระบายน ้า ปริมาณงาน 1,643,000       0 0 0 0 1. แก้ปัญหาระบบ แก้ไขปัญหา กองช่าง

พร้อมบ่อพักบริเวณหน้าบ้าน ท่วมขังในพื นท่ีการเกษตร วางท่อระบายน ้าขนาด Ø 0.30 ซม. การระบายน ้า น ้าท่วมขังในพื นท่ี

ผู้ใหญ่ ม.6 ถึงวัดหนองจอกน้อย ถนน ท่ีอยู่อาศัยของ พร้อมบ่อพักยาว 1,500 เมตร 2. ตอบสนองความ ชุมชนและถนน

ม.15 ประชาชน ตามแบบอบต.โคกแย้ก้าหนด ต้องการของ

(หมู่ท่ี 15) ประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ.๐2/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ปริมาณงาน 2,000,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง อ้านวยความสะดวก กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนให้มีสภาพดีขึ น กว้าง 5.00 เมตร คมนาคมสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคมการใช้

สายวัดราษฎร์สามัคคี หมู่ท่ี 8 ส้าหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจร ยาว  790 เมตร ในการใช้ถนนมากขึ น เส้นทางสัญจรประชาชน

(หมู่ท่ี 8) หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์ มีความสะดวกปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด ของประชาชนลดลง ท่ีดีขึ น

3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ร้อยละ 80

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ปริมาณงาน 5,000,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง อ้านวยความสะดวก กองช่าง

ถนนลาดยางสายริมคลองหนองแร่ ถนนให้มีสภาพดีขึ น กว้าง 1.00 เมตร คมนาคมสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคมการใช้

(หมู่ท่ี 7,10,11,12,13) ส้าหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจร ยาว  3,250 เมตร ในการใช้ถนนมากขึ น เส้นทางสัญจรประชาชน

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์ มีความสะดวกปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด ของประชาชนลดลง ท่ีดีขึ น

3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ร้อยละ 80

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกแย้

ท่ี



แบบ ผ.๐2/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ปริมาณงาน 4,007,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง อ้านวยความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ถนนสายบ้านนายน้อย ถนนให้มีสภาพดีขึ น กว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร คมนาคมสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคมการใช้

นายเกษม-สุดเขตหมู่ท่ี 12 ส้าหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจร ยาวรวมไม่น้อยกว่า  1,695 เมตร ในการใช้ถนนมากขึ น เส้นทางสัญจรประชาชน

(หมู่ท่ี 12) หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์ มีความสะดวกปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด ของประชาชนลดลง ท่ีดีขึ น

3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ร้อยละ 80

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ปริมาณงาน 5,958,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง อ้านวยความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ถนนสายหมู่ท่ี 7 ถนนให้มีสภาพดีขึ น กว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร คมนาคมสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคมการใช้

ถึงหมู่ท่ี 10 ส้าหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจร ยาวรวมไม่น้อยกว่า  2,520 เมตร ในการใช้ถนนมากขึ น เส้นทางสัญจรประชาชน

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์ มีความสะดวกปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด ของประชาชนลดลง ท่ีดีขึ น

3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.๐2/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตราฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ปริมาณงาน 2,187,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง อ้านวยความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ถนนสายบ้าน ถนนให้มีสภาพดีขึ น กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร คมนาคมสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคมการใช้

นายประเสริฐ ทรายเพ็ชร ส้าหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจร ยาวรวมไม่น้อยกว่า  795 เมตร ในการใช้ถนนมากขึ น เส้นทางสัญจรประชาชน

(หมู่ท่ี 14) หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 2. ปัญหาขอร้องทุกข์ มีความสะดวกปลอดภัย

ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด ของประชาชนลดลง ท่ีดีขึ น

3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ นร้อยละ 80

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 4,039,000 0 0 0 0 1. ประชาชนมีเดินทาง อ้านวยความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็กถนนสายหนองผักชี ถนนให้มีสภาพดีขึ น คอนกรีต กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร คมนาคมสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคมการใช้

เช่ือมต่อต้าบลหนองจรเข้ ส้าหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจร ระยะทางรวม 1,935 เมตร ในการใช้ถนนมากขึ น เส้นทางสัญจรประชาชน

(หมู่ท่ี 16) หรือมีพื นท่ี 2. ปัญหาขอร้องทุกข์ มีความสะดวกปลอดภัย

รวมไม่น้อยกว่า 9,675 ตร.ม. ของประชาชนลดลง ท่ีดีขึ น

ช่วงท่ี 1 กว้าง 6 ม. ยาว 494 ม. 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 ม. ยาว 328 ม. ชีวิตท่ีดีขึ น

ช่วงท่ี 3 กว้าง 6 ม. ยาว 889 ม. ร้อยละ 80

ช่วงท่ี 4 กว้าง 5 ม. ยาว 224 ม.

ตามแบบ อบต.โคกแย้ก้าหนด

รวม   8  โครงการ - - 24,859,000    0 0 0 0 - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570)
ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกแย้

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท ) โครงกำร (บำท )

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 108,400     1 1,358,000   0 0 0 0 0 0 2 1,466,400
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 2 1,698,000 0 0 2 1,698,000
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 1 13,000,000    0 0 1 13,000,000
1.4 แผนงานสาธารณสุข 2 906,400     1 2,400,000   1 2,400,000  1 2,400,000      0 0 5 8,106,400

รวม 3 1,014,800 2 3,758,000  1 2,400,000  4 17,098,000 0 -          10 24,270,800
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแย้

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



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือติดต้ังห้องประชุม จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 108,400       0 0 0 0 ส านักงานปลัด

ส านักงาน ทดแทนของเก่าท่ีช ารุด แบบแขวน (ระบบ Inverter) อบต.

ขนาด 36,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ)

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ติดต่อราชการ จัดซ้ือรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล ) 0 1,358,000 0 0 0 ส านักงานปลัด

ยานพาหนะ ของ อบต.โคกแย้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า อบต.

และขนส่ง 2,400 ซีซี 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ)
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บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566  - 2570)



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

3 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 1.เพ่ือใช้ระบายน้ าเพ่ือการ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม 0 0 0 500,000 0 ส านักงานปลัด

ภายใน เคร่ืองดับพลิง อุปโภคบริโภคการเกษตร ก าลัง 55 แรงม้า เคร่ืองยนต์ 2 สูบ 2จังหวะ อบต.

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมฯลฯ ระบายความร้อนด้วยน้ าสตาร์ทด้วย

2.เพ่ือใช้บรรเทาเหตุอัคคีภัย แบตเตอร่ีและเชือกกระตุกใช้น้ ามันเบนซิน

ขณะปฏิบัติหน้าท่ี ผสมน้ ามันเคร่ือง  จ านวน 1 เคร่ือง

(จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน)

4 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการออกตรวจพ้ืนท่ี จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ 0 0 0 1,198,000 0 ส านักงานปลัด

ภายใน ยานพาหนะ และดูแลความปลอดภัยในชีวิต ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี อบต.

และขนส่ง และทรัพย์สินของประชาชน หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 

ต าบลโคกแย้ ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

เคร่ืองยนต์ดีเซลแบบขับเคล่ือน 2 ล้อ

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้าท่ี 186



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในงานท าความสะอาด จัดซ้ือรถยนต์ดูดส่ิงโสโครกและ 0 0 0 13,000,000 0 กองช่าง

และการโยธา ยานพาหนะ ดูดส่ิงโสโครกภายใน ล้างท่อระบายน้ า จ านวน 1 คัน

และขนส่ง ต าบลโคกแย้หรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง ตัวรถชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล

ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 

10 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมอุปกรณ์ประจ ารถ

(จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน)

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 0 2,400,000      2,400,000     2,400,000          0 กองสาธารณสุข

ยานพาหนะ ขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ และส่ิงแวดล้อม

และขนส่ง ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์

จ านวน 1 คัน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ)

บัญชีครุภัณฑ์

หน้าท่ี 187

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566  -2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐3

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท ) (บาท ) (บาท) (บาท) (บาท)

7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย 750,000       0 0 0 0 กองสาธารณสุข

ยานพาหนะ ขยะอันตราย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า และส่ิงแวดล้อม

และขนส่ง 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน

(จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน)

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานกู้ชีพ จัดซ้ือเคร่ืองรับส่ง - วิทยุ ระบบ VHF/FM 48,000         0 0 0 0 กองสาธารณสุข

ไฟฟ้าและวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 4 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ)

906,400 3,758,000 2,400,000 17,098,000     -              -

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม 8 รายการ

หน้าท่ี 188

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566  - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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การติดตามและประเมนิผล 

ส่วนที่ 4 

  

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3           
พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

  1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  

 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
  (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
  (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
  (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
  (8) แผนงาน 5 คะแนน  
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
  (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

  2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
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    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10)  
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 

  3. แนวทางการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้                                                         
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล   ลักษณะภมูิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง่น้ำ ลักษณะของไม/้ป่าไม้ 
ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

20                  
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2)  
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(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา  
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้                                                  
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20                
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 

 

 

 

 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น     
เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน    
การส่งเสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป   เป็นต้น 

(3)  
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(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้แก่ S-Strength    (จดุแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-

Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์    
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

 

3.4 วิสัยทัศน ์

 

 

 

3.5 กลยุทธ์ 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้                           
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0 

60             
(10) 

 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดพฒันากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ    
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะดำเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5)  
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3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์   
ในภาพรวม 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 

 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

 1.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
 1.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
 1.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
 1.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
  (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

        ถูกต้อง 5 คะแนน  
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  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

       สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
      มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
  (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

         ได้รับ 5 คะแนน  
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

  2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 

   5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ (5) 
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ได้รับ 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model  ของ Kaplan & Norton 
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System(PPMS) 
ระบบการจัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving 
Method   
 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
 (10) แบบการประเมนิตนเอง (Self-assessment Model) 
 (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ (1) - (10) 
หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality)ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
 ผลกระทบ (Impact) 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลโคกแย้
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
การดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 
  1. เห็นควรให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเน้นการกลั่นกรองและคัดเลือก
โครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณและดำเนินการได้จริง 
  2. เห็นควรให้การจัดทำโครงการออกประชาคมเพ่ือสอบถามปัญหาความต้องการของ
ประชาชน โดยประชาชนต้องเสนอโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกลั้นกรองข้อมูล
เบื้องต้นก่อนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
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  3. ในกรณีของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้น ขอให้ระบุด้วยว่าโครงการอะไร อยู่ใน
ขั้นตอนไหนบ้าง เพ่ือจะพอทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ 
  4. ให้เตรียมการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุดเพื่อให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ 
  5. เห็นควรเพ่ิมโครงการในเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน เพราะปัจจุบันพ้ืนที่ตำบลโคกแย้ 
มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น จึงต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมซึ่งอาจมีผลกระทบจากมลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
  เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความสนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ มีศักยภาพ    
ในด้านต่างๆ  ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้มาเยี่ยมเยือน และ
แสวงหาความรู้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้มีข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น และเห็นว่า
ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น  ประกอบกับยึดมั่นในการบริหารจัดการ
โดยหลักธรรมาภิบาล พยายามสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ๆ เน้นการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนชุมชน 
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ต่อไป 
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