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คำนำ 
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.3/ว7467 ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563 เรื่อง แนว
ทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ได้กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 
จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานได้  โดยได้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1/๒๕๖4  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคคลาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดำเนินการ
ประกาศใช้แผนต่อไป   
 
 

   งานนโยบายและแผน สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 

 
(แผนที่ตำบลโคคลาน โดยสังเขป) 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ตั้งอยู่เลขท่ี ๔๐๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้ว ห่างจากอำเภอตาพระยา ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
๑)  ทิศเหนือ   ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา 
๒)  ทิศใต้   ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง 
๓)  ทิศตะวันออก  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา 
๔)  ทิศตะวันตก  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร 

 พ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๗.๘๔ 
ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ ๒๙,๖๗๕ ไร่)  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน มีสภาพเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา มีลักษณะ

เป็นแอ่งก้นกระทะ มีสภาพเป็นดินเหนียวปนทรายไม่อุ้มน้ำ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบ 
1.3 ลักษณะของภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศตำบลโคคลาน ประเภทอากาศร้อนชื้น แบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีปริมาณฝนตกน้อย 

ความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว มีไม่มากนัก จะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และค่อนข้าง
หนาวในฤดูหนาว โดยปกติฤดูฝนยาวนานถึง 6 เดือน สภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล 
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- ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
- ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 
- ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีสูงสุดประมาณ 39.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 14.3 
องศาเซลเซียส 

1.4 ลักษณะของดิน 
ดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง หรือเป็นดินทรายแป้ง ไม่สามารถอุ้มน้ำได้ 

ปนดินเหนียว บางส่วนไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก แต่สามารถปลูกพืชได้บางชนิดเท่านั้น ประเภทปลูกพืชไร่ 
เช่น มันสำปะหลัง อ้อย 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำบนผิวดิน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน คลองน้ำสายต่างๆ สระน้ำสาธารณะ 

สภาพคลองตื้นเขินทำให้มีปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดฤดูแล้ง 
ประสบปัญหาภัยแล้งแทบทุกปี  

แหล่งน้ำใต้ดิน จะมีแหล่งน้ำใต้ดินน้อยเพราะลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ป่าไม้ เดิมเป็นป่าโปร่ง ปัจจุบันมีประชาชนบางกลุ่มบุกรุกป่าไม้ เพ่ือจัดทำเป็นพื้นที่เพาะปลูก

พืช สภาพป่าในพื้นที่จึงเหลือน้อย ลักษณะป่าไม้เป็นป่าไม้ผลัดใบ และป่าเบญจพรรณ ในปัจจุบันป่าชนิดนี้ถูก
ทำลายอย่างรวดเร็วมาก และสัตว์ป่ามีจำนวนลดน้อยลง แต่ยังมีพื้นที่สาธารณะบางแห่งที่สามารถปลูกป่า
ทดแทนได ้

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง มีหมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

หมู่ที่  ๑  บ้านโคคลาน  
 นางนกน้อย   ไรน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  ๒  บ้านซับม่วง 
 นายบุญลือ   คนสูงเนิน ดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลโคคลาน 
หมู่ที่  ๓  บ้านซับเม็ก 
  นายวิทยา  กันอาน    ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  ๔  บ้านไทยสามัคคี 
 นายถวิล    จุปะมะนัย  ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๕  บ้านสองพ่ีน้อง 
 นายศักดิ์ชัย   ศรีเพียร   ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  ๖  บ้านมะค่าปุ่ม 
 นายสมหวัง   วุฒิวงค์   ดำรงตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน 

2.2 การเลือกตั้ง  
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 6,003 คน  
ชาย 2,948 คน  
หญิง 3,055 คน 
(ข้อมูลในเดือนกันยายน พ.ศ.2564) 
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
มีประชากรทั้งสิ้น ๗,877 คน แยกเป็น ชาย ๓,934 คน หญิง ๓,943 คน จำนวน 2,123 

ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑65 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

หมู่ที ่ จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
๑ 537 675 768 1,443 
๒ 581 988 988 1,976 
๓ 269 427 424 851 
๔ 330 648 620 1,268 
๕ 444 722 703 1,425 
๖ 260 487 451 938 
รวม 2,421 3,947 3,954 7,877 

  (ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ.2564) 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
จำนวนประชากรตามช่วงวัยตำบลโคคลาน พ.ศ.2564 

กลุ่มอายุ 
ปี 2564 
จำนวน ร้อยละ 

เด็กก่อนวัยเรียน (0-4 ปี) 441 5.598 
วัยเรียน (5-19 ปี) 1,709 20.705 
วัยทำงาน (20-59 ปี) 4,575 60.010 
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 858 11.174 
อ่ืนๆ 19 0.247 
รวม 7,901 99.997 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง 

- โรงเรียนบ้านโคคลาน พื้นที่บริการ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 
- โรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิรวงศ์ ๑ พ้ืนที่บริการ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 
- โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี พ้ืนที่บริการ หมู่ที่ 4  

โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง 
- โรงเรียนซับม่วงวิทยา พ้ืนที่บริการทั้งตำบลและตำบลใกล้เคียง 

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน ๑ แห่ง 
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย จำนวน ๖ แห่ง 
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง 
สถาบันและองค์กรศาสนา 
วัด จำนวน 4 แห่ง 

- วัดโคคลาน  
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- วัดสองพ่ีน้อง 
- วัดซับม่วง 
-    วัดบ้านไทยสามัคคี 

สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง  
- สำนักสงฆ์บ้านทางโค้ง (บ้านสองพ่ีน้อง)  
- สำนักสงฆ์บ้านซับเม็ก 
- สำนักสงฆ์บ้านซับเม็ก (อุทยานธรรมสันตินิมิต) 

มัสยิด จำนวน - แห่ง 
ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง 
 โบสถ ์ จำนวน ๑ แห่ง (บ้านซับเม็ก) 
4.2 สาธารณสุข 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล    จำนวน ๑ แห่ง 
- สถานพยาบาล       จำนวน ๑ แห่ง 
- ร้านขายยาปัจจุบัน      จำนวน ๑ แห่ง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้ำร้อยละ ๑๐๐ 

4.3 อาชญากรรม 
 ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับ

ผลกระทบจากสาธารณภัยในรอบปี (ทั้งท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและมนุษย์) รองลงมาเป็นปัญหาประชาชนได้รับ
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ และปัญหาประชาชนถูกลักทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกทำลายทรัพย์สิน  

4.4 ยาเสพติด 
 มีการแพร่ระบาดขั้นรุนแรงในพื้นที่ตำบลโคคลาน เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมหลักเชื่อม

กับจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมีสถานที่บริการ เช่น ร้านอาหาร บ้านพัก  รีสอร์ท 
รวมถึงความเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมือง จึงเป็นแหล่งนัดพบของบรรดากลุ่ มวัยรุ่นและกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงาน มีทั้งครอบครองเพ่ือเสพและเพ่ือจำหน่าย  

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 ภาครัฐ มีองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำทุก

เดือนตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด นอกนั้นเป็นการกุศลที่เก้ือกูลกันในชุมชน  

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอชายแดน จึงทำให้การ

คมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร การเดินทางนั้นสามารถเดินทางไปจังหวัดอ่ืนๆ ได้ ดังนี้ 
- รถยนต์ขนส่งระหว่างจันทบุรี กับ จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านบริเวณแยก ตชด.๑๒๕ 
- รถยนต์ขนส่งระหว่างมุกดาหาร–พัทยา ผ่านและจอดรถที่หมู่ ๑ ตำบลโคคลาน 
- รถยนต์ขนส่งระหว่างอรัญ–นครราชสีมา ผ่านและจอดรถที่หมู่ ๑ ตำบลโคคลาน 
- รถยนต์ขนส่งภายในตำบล 

- สายอรัญ–โคคลาน 
- สายโคคลาน–วัฒนานคร 
- สายตาพระยา–หนองผักแว่น 
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5.2 การไฟฟ้า 
- การไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านครบทั้ง ๖ หมู่ และมีจำนวนใช้ไฟฟ้า ทั้งสิ้น ๑,๗๔๕ ครัวเรือน 

5.3 การประปา 
- มีประปาผิวดิน จำนวน 6 แห่ง ประปาบาดาล 8 แห่ง 

5.4 โทรศัพท์ 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส่วนบุคคล) ประมาณร้อยละ 100 ของครัวเรือน  

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำข้าวนาปี/นาปรัง 

มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แตงโม ยูคาลิปตัส พืชผัก และผลไม ้
6.2 การประมง 
 มีการเลี้ยงปลา เพาะพันธุ์ปลา พันธุ์กบ  
6.3 การปศุสัตว์ 
มีการเลี้ยงไก ่เป็ด สุกร โค กระบือ เป็นต้น ในทุกหมู่บ้าน 
6.4 การบริการ 
มีบริการห้องพักประเภทรีสอร์ท บ้านโคคลาน บ้านมะค่าปุ่ม ร้านอาหารประเภทสะดวกซ้ือ 
6.5 การท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแซนโฎนตา ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ วัดโคคลาน,วัดสองพ่ีน้อง,วัดซับม่วง 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มไก่ไข่บ้านมะค่าปุ่ม บ่อเลี้ยงกบ พันธุ์ปลาบ้านไทยสามัคคี และ

การเดินเขาชมป่า บ้านซับเม็ก และหมู่บ้านนวัตวิถีบ้านไทยสามัคคี  
6.6 อุตสาหกรรม 

 ไม่มี 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ราษฎรส่วนมากในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา–ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ 

- เกษตรกรรม ๘๐%                              
- รับจ้างทั่วไป ๑๒% 
- อ่ืนๆ   ๘% 

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 
- ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก (๑-๒ หัวจ่าย)  จำนวน ๘ แห่ง 
- ปั้มน้ำมันขนาดใหญ ่   จำนวน ๒ แห่ง 
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก    จำนวน ๗ แห่ง 

6.8 แรงงาน 
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ใช้แรงงานอยู่ในภาคเกษตรครัวเรือน และใช้แรงงาน

ภาคก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม/บริการ และรับจ้าง (ความจำเป็นในพื้นที่แรงงานภาคเกษตรขาดแคลน
จำเป็นต้องใช้แรงงานจากต่างชาติ ประเภทกึ่งถาวรและประเภทชั่วคราว)  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แต่มีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ เช่น บ้านซับ

เม็ก(บางส่วน) รวมถึงศาสนาอ่ืนๆ ด้วย 
7.2 ประเพณีและงานประจำปี โดยแยกเป็น 3 ประเภท 

ก. ประเพณีท้องถิ่น 
งานประเพณีบุญบั้งไฟ  
งานประเพณีแซนโฎนตา (สราทเขมร เป็นประเพณี เซ่นไหว้บรรพบุรุษของเขมรชาว

ไทยเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา) 
งานประเพณีตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ (ประเพณีบุญสิบสองเดือน) 

ข. ประเพณีตามหลักศาสนา 
แห่เทียนจำนำพรรษา พิธีทอดกฐิน พิธีมาฆบูชา พิธีวิสาขบูชา พิธีอาสาฬหบูชา พิธี

อุปสมบท(บวชนาค) ปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม พิธีอุทิศกุศลให้ผู ้วายชนม์ ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน 
ประเพณีทำบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร) ทำบุญผะเหวด(พระเวส)ฟังเทศน์มหาชาติ ประเพณีตัก
บาตรเทโวโรหนะงานวันคริสต์มาส(บ้านซับเม็ก) 

ค. ประเพณีร่วมสมัย 
ประเพณีสงกรานต์  
ประเพณีลอยกระทง 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 เชื้อชาติของประชากรมีลักษณะปะปนกัน แบบผสมกันหลายเชื้อชาติ บางส่วนมีลักษณะ

คล้ายคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีคนไทยเชื้อสายกัมพูชา รวมถึงมีชาวตะวันตกแต่งงานพำนัก
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีด้วย 

ประชากรส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง แต่มีสำเนียงไป
ตามแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ในบางส่วนจะใช้ภาษากัมพูชา 

7.4 สิ้นค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 เสื่อกก ปลาแดกบ๊อง/ปลาร้าสับ ขนมพ้ืนบ้าน ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ผักผลไม้ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-คลองยาง 
-คลองตะเคียน 
-คลองอีสานเขียว 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
- ฝายเก็บน้ำและฝายน้ำล้น  4  แห่ง 
- บ่อน้ำตื้น    ๔  แห่ง 
- จำนวนห้วย หนอง,คลอง,บึง ๙  แห่ง 
- คลองชลประทาน   ๑  แห่ง   
- สระน้ำ,คลอง   ๑๕  แห่ง 
- บ่อบาดาลสาธารณะ  ๒๐  แห่ง 

http://www.dmc.tv/search/กฐิน
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- รพช.   ๑๔  บ่อ 
- กรมอนามัย  ๒ แห่ง 
- กรมทรัพยากร  ๒ แห่ง 
- โยธา   ๒ แห่ง 

8.2 ป่าไม้ สภาพป่าไม้เป็นป่าตามภูเขา ค่อนสมบูรณ์  
1. ป่าดิบแล้ง ชนิดไม้ที่สำคัญ เช่น ยางแดง ยางนา ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง  

ตะแบก มะค่าโมง สมพง เป็นต้น  
2. ป่าเบญจพรรณ เช่น ตะแบก ประดู่ แดง ตะเคียนหิน มะค่าแต้ มะค่าโมง  

เป็นต้น 
3. ป่ารุ่นสอง/ป่าละเมาะ เป็นสภาพป่าที่ข้ึนทดแทนพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 

และปล่อยท้ิงร้าง 
4. ป่าที่ปลูกทดแทน เช่น สะเดา ตะเคียนทอง ตะแบก มะค่าโมง เป็นต้น 

ปัจจุบันถูกบุกรุกแผ้วถางหรือจุดไฟหาของป่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการล่าสัตว์ป่า ทำไร่ 
8.3 ภูเขา 
พ้ืนที่ตำบลโคคลานโดยรวมเป็นพ้ืนที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีลักษณะเป็น

เนินสูงจนถึงภูเขา และมีสภาพเป็นป่าโปร่งจากเชิงเขาถึงยอดเขา มีระดับความสูงจากน้ำทะเล 74 เมตร 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

- ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ ได้แก่ อากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิอากาศ ทัศนียภาพต่างๆ ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง และทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด ค่อนข้าง
อุดมสมบูรณ์ แต่สุ่มเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมและสูญเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ ควรเฝ้าระวัง 

- ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร์ ได้แก่ พืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆ  
สัตว์ป่า ป่าไม้สิ่งมชีีวิตอ่ืนๆ ที่อยู่รอบตัวเราและมวลมนุษย์ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน และ
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เช่น กระรอกหลากสี กระแต นกเขาใหญ่ จิ้งจกหางแบน กบหนอง นกแขกเต้า กิ้งก่า
หัวแดง และอ่ึงน้ำเต้า เป็นต้น ปัจจุบันสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

- น้ำเสียจากการเกษตร ภาคการเกษตรมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ มีการใช้ 
สารเคมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะน้ำผิวดิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน 

9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุ) 
10.1 มวลชนจัดตั้ง 

- ลูกเสือชาวบ้าน ๒ รุ่น     จำนวน ๓๕๐ คน 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    จำนวน ๑๔๒ คน 

    -   จิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ   จำนวน 53  คน 
10.2 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 

  จำนวนบุคลากร  
- ฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย 

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน ๑ คน 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 1 คน 
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๑ คน 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๑ คน 
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- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๑ คน 
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๑ คน 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 4 คน 

- ฝ่ายประจำ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  จำนวน 42 คน ประกอบด้วย 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  จำนวน 1 คน 
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  จำนวน 1 คน 

- ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 20 คน 
- ตำแหน่งในกองคลัง      จำนวน 7 คน 
- ตำแหน่งในกองช่าง      จำนวน 3 คน 
- ตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 12 คน 

ระดับการศึกษา 
    -  ประถมศึกษา  5 คน 

- มัธยมศึกษา 8 คน   
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  8 คน   
- ปริญญาตรี  15 คน 
- ปริญญาโท  6 คน 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น

จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการ  บูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื ่อการสร้างและรักษาไว้ซึ ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ี

สังคมมีความมั ่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ ่งยุทธศาสตร์ชาติที ่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
แนวทาง 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชัน 

สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

7. การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทาง 
1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
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2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน  และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
แนวทาง 
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
แนวทาง 
1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
แนวทาง 
1. จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2. วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทาง 
1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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4.  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5.  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
6.  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
7.  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
8.  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 12) (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้ 

การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น 
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

วิสัยทัศน์ระยะยาว   
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
แนวทางพัฒนา 

1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ 
รายได้สูง 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

3. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที่ ๔  ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตรที่ ๖  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่ ๗  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตรที่ ๘  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ ๙  การพัฒนาภาคการเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรที่ ๑๐  ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  

 
 



 

๑๒ 
 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ 

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อบ้านเพื่อเป็นศูนย์กลาง

การค้า การลงทุนภาคตะวันออกไปสู่อินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม  
3. ส่งเสริมและสนับสนุน การนำนวัตกรรมมาใช้ ในการผลิต ระบบการตลาด และ

โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ให้สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ (ZONING) เพื่อให้
สินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 

    4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

    5. อนุรักษ์ ฟื ้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสระแก้ว 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และจากสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนใน

พื้นที่ของจังหวัด ทำให้ทราบถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการ ทั้งการพัฒนาจากสิ่งที่เป็นจุดแข็งร่วมกับโอกาส สิ่งที่
เป็นจุดแข็งร่วมกับอุปสรรค สิ่งที่เป็นจุดอ่อนร่วมกับโอกาส สิ่งที่เป็นจุดอ่อนร่วมกับอุปสรรค และกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์รายสาขาและความต้องการของประชาชน             
ในท้องถิ่นจังหวัด สามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในระยะ  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)          
ได้ดังนี ้ 

วิสัยทัศน์  
“เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารย

ธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วม่ันคง”  
พันธกิจ  

1.  ปฏิบัติภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  

2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  

3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  

4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

5. รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

6. ปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  



 

๑๓ 
 

เป้าประสงค์  
1.  เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพด ีรายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี  
2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3.  ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ  
4.  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล  
5.  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด  ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  
6.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ  
7.  เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณและการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
8.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพ่ิมทางเลือก ใน

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
9.  สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว 55  
10. พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
11. สร้างความม่ันคง ปลอดภัย จากภัยคุกคามให้กับประชาชนในพื้นท่ีชายแดนและเขต

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
12. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
13. คนและชุมชนมีจิตสานึกในด้านความม่ันคง  
14. มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้และสภาพแวดล้อมของ

ประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้

ได้คุณภาพมาตรฐานสากล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่ง

อำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารย
ธรรมโบราณ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า 
การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด มีดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของ 

ประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 



 

๑๔ 
 

เป้าประสงค์ :  
1. เป ็นเม ืองแห่งความสุข  ประชาชนเป็นคนดี มีส ุขภาพดี รายได ้ดี และ

สิ่งแวดล้อมด ี 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที ่ดี ยึดดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ  

กลยุทธ์ : มีจำนวน 9 กลยุทธ์ ดังนี้  
1. ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตาม

หลักศาสนา  
3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด  
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได ้การมีงานทำและมีสวัสดิการ  
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้

และคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน  
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ  
8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำร ิ 
9. เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการ

ประชาชน 56  
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 

กำหนด (ร้อยละ 50)  
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2566-2570 หน่วยนับ ร้อยละ 50  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ :  

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล  
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด  ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ  
กลยุทธ์ : มีจำนวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้  

1. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน  

2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล  
4. สร้างมูลค่าเพิ ่มของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน  



 

๑๕ 
 

5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  เช่น การ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพ่ือลดการใช้สารเคมี  

6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์ และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎี
ใหม ่และเกษตรผสมผสาน  

7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP (ร้อยละ 60)  
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2566-2570 หน่วยนับ ร้อยละ 60  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่ง

อำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยง 
อารยธรรมโบราณ  

เป้าประสงค์ :  
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  
2. เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณและการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัยรวมทั ้งเพ่ิม

ทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
กลยุทธ์ : มีจำนวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้  

1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้
มาตรฐานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ในราคาที ่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับ
นักท่องเที่ยว  

2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 57  

3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟื้นฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์  

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว  
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการ

ท่องเที่ยว  
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกใน

การท่องเที่ยวโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรม
โบราณ  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2)  
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2566-2570 หน่วยนับ ร้อยละ 2  



 

๑๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริม
การค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

เป้าประสงค์ :  
1. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษสระแก้ว  
2. พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
กลยุทธ์ : มีจำนวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้  

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้า
ในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนน
และระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน  

2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ 
นักลงทุน มาดำเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

3. อำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้า
เมือง การสร้างคลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยดาเนิน
การให้ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลด
ขั้นตอน และทันเวลา  

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน
ของบุคลากรให้ตรงตามตลาดแรงงาน  

5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพการ
อยู่อาศัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน 
แรงงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้ง
การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)  

7. เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้
เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3)  
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2566-2570 หน่วยนับ ร้อยละ 3  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความม่ันคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน  
เป้าประสงค์ : 58  

1. สร้างความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน  

2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
3. คนและชุมชนมีจิตสำนึกในด้านความม่ันคง  
4. มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง  

กลยุทธ์ : มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดชายแดน  
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน  



 

๑๗ 
 

3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตสำนึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง  
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้

งานได้ทันท ีและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ  
ตัวชี้วัด : จำนวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามต่างๆ อย่างน้อย 2 

เรื่อง จาก 14 เรื่อง (จำนวน 2 เรื่อง)  
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2566 -2570 หน่วยนับ 2 เรื่อง 

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2566 -2570)

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว เป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี

ส่วนร่วมเพ่ือบริการสาธารณะที่ดี” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิต
             ที่ยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทาง 
             วัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มี 
             ประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต 

 เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมทัน
    ต่อสภาวการณ์ 

 เป้าประสงค์ที่ ๒ พัฒนาความเป็นเมืองแห่งอนาคตเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
  กลยุทธ์ 

 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ดิจิทัล และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มี 
        คุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 

 1.2 พัฒนาเมือง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.3 พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้ตอบสนองกับความต้องการ 

        ของประชาชน 

 1.4 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการสู่ความเป็นเมือง 4.0 

 1.5 การพัฒนาด้านผังเมือง วิศวกรรมจราจร และควบคุมอาคาร เพื่อรองรับการขยายตัว
        ของเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ที่ ๑ ยกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมแห่ง

    คุณภาพที่มั่นคง 



 

๑๘ 
 

 เป้าประสงค์ที่ ๒ พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะสู่สังคม 
    แห่งความสุขที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
 2.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม 

  อัธยาศัยให้มีคุณภาพ เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้าง
  เมืองแห่งการเรียนรู้และมีมาตรฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และใช้ระบบ
  เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ฝีมือแรงงานและการเรียนการสอนเพื่อสร้างการ
  เรียนรู้วิถีใหม่ 

 2.2 เสริมสร้างสุขภาวะในทุกมิติและทุกช่วงวัย 
 2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง อบอุ่น ปลอดภัย มี 

  ภูมิคุ้มกัน 
 2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพ่ือ 
 2.5 เสริมสร้างสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา 

  คุณภาพชีวิตเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและลดช่องว่างทางสังคมให้เกิดความทั่วถึงและยั่งยืน  
 2.6 พัฒนาด้านระบบการแพทย์และระบบสาธารณสุข ให้มีคุณภาพ ทันสมัย ทั่วถึง เท่า 

  เทียม และใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน สะดวก 
  รวดเร็ว ลดความแออัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
 เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรม การแปรรูป และสร้างคุณภาพการผลิต ส่งเสริมการ 

    ลงทุน เพ่ือยกระดับสินค้าสู่การพาณิชย์ 
 เป้าประสงค์ที่ ๒ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
 3.1 ส่งเสริมความเป็นเมืองสมุนไพรครบวงจรเพ่ือการค้าและพาณิชย์  
 3.2 ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนในประเภทต่าง ๆ             

  เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ SMEs 
  Startup    วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจทัลและตลาด
  สมัยใหม่ เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ สู่การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  

 3.4 สร้าง พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ที่ทันสมัย         
  เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการกำหนดทิศทางและการบริหารด้านเศรษฐกิจ อำนวยความ
  สะดวก รวดเร็ว ให้แก่ทุกภาคส่วน  

 3.5 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุนที่สอดรับกับระเบียง 
  เศรษฐกิจและเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ  

 3.6 พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำ 
  เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์ที่ ๑ ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมภิาค 

     และสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ เพ่ือความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ 
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กลยุทธ์ 
 4.1 เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวและบริการเพื่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
 4.2 สร้าง พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในทุกประเภท การท่องเที่ยวชีววิถี                

  อย่างบูรณาการมีส่วนร่วมร่วมกันและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อก่อให้เกิดมูลค่า 
  ทางเศรษฐกิจ 

 4.3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการ
  ท่องเที่ยวและบริการทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ และเสริมสร้าง
  เครือข่ายความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยวและบริการอย่างมีส่วนร่วมเป็นรูปธรรมยั่งยืน 

 4.4 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายภาษา กิจกรรมท่องเที่ยวที่
  หลากหลายการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกผ่านสื่อทุกรูปแบบที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีดิจิทัล
  เข้ามาบริหารจัดการจัดทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพ่ือสร้างการรับรู้แก่ 
  นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

 4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ก้าวสู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ประจักษ์ใน
  เวทีระดับชาติ และนานาชาติ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมตาม 
  มาตรฐานสากล 

 4.6 พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม และส่งเสริมคุณค่าทาง
  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทาง 
  วัฒนธรรม ก่อให้เกิดพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และความเป็นอัตลักษณ์ของ
  ท้องถิ่น 

 4.7 ส่งเสริมบทบาทสถาบัน “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาสู่ชุมชนคุณธรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เป้าประสงค์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ให้มีความปลอดภัย ในชีวิตและ 

    ทรัพย์สิน 
  เป้าประสงค์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้องถิ่น และ 
    ชายแดน อย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 
  5.1 ธำรง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 5.2 ป้องกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบ และแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
  อบายมุข สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์  

 5.3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
 5.4 ป้องกันและฟ้ืนฟูระบบบรรเทาสาธารณภัย ระบบเตือนภัย ระบบบริการทางการแพทย์

  ฉุกเฉนิ และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทุกรูปแบบ 
 5.5 จัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นที่เชื่อมโยงทุกมิติ และนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา            

  อย่างเป็นรูปธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์ที่ ๑ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า             
    ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 



 

๒๐ 
 

  เป้าประสงค์ที่ ๒ เสริมสร้างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม ให้มีระบบนิเวศท่ีมีความสมบูรณ์และม่ังคั่ง 
  กลยุทธ์ 
  6.1 ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และมลพิษ  
 6.3 ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ และการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงาน

  หมุนเวียน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมให้ดำรงความสมบูรณ์

  ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
 6.5 ส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ระดับจุลภาคไปจนถึงระดับมหภาค ก่อให้เกิดระบบ 

  สวัสดิการและรายได้   
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกภาคส่วน 
  เป้าประสงค์ที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับรองการพัฒนาเมือง และสังคม
    คุณภาพสูง 
  กลยุทธ์ 

 7.1 เสริมสร้างกระบวนการการเมืองการปกครองอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
  และม่ันคง  

 7.2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกมิติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ 
  บูรณาการ  ทุกภาคส่วน  

 7.3 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ ทำให้เกิดตามหลักธรรมาภิบาล 
  บรรลุตามนโยบาย และบริหารงาน ทันสมัย ลดขั้นตอน รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
  เพ่ือให้เกิดการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ 

 7.4 พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรของท้องถิ่นให้มีสมรรถนะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงวิถี
  ใหม่  

 7.5 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเข้าถึงการเชื่อมโยงและการใช้งานข้อมูล โดยมี 
  เป้าหมาย เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล สร้างการเรียนรู้ และสร้างการรับรู้การบริหารงานท้องถิ่น 
  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 
2.1 วิสัยทัศน์ 
“ตำบลน่าอยู่ อู่ท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ เขตพืชพลังงาน ฐานสิ่งแวดล้อมดี วิถีปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๑.๑ แผนงานการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร     

๑.๒ แผนงานการพัฒนาส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๑.๓ แผนงานการพัฒนาส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำ   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

๒.๑ แผนงานการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๒.๒ แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมด้านการศึกษา 
๒.๓ แผนงานการพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย 
๒.๔ แผนงานการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ชุมชน 
๒.๕ แผนงานการพัฒนาส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน ลด

อุบัติเหตุ อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๓.๑ แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ 
และการผังเมือง        

๓.๒ แผนงานการพัฒนาการก่อสร้างขยายเขตการบริการประปา 
๓.๓ แผนงานการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค 
๓.๔ แผนงานการพัฒนาการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและกีฬา 
๔.๑ แผนงานการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๔.๒ แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
๔.๓ แผนงานการพัฒนาด้านการกีฬาและการนันทนาการ 
๔.๔ แผนงานการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐ 

๕.๑ แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาการเมืองและสังคม 

๕.๒ แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในการบริการสาธารณะและก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๓ แผนงานการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
๕.๔ แผนงานการพัฒนาการป้องกัน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และบำบัด รักษาผู้ติดยาเสพ

ติดและโรคเอดส์  และการส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง 
๕.๕ แผนงานการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๕.๖ แผนงานการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของจังหวัด อำเภอและหน่วยงานอื่นๆ 

2.3 เป้าประสงค์ 
 ตำบลโคคลานเป็นตำบลน่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ส่งเสริม

การเกษตรแบบอินทรีย์ ประชาชนอยู่ดี กินดี อยู่ดี มีสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความสามัคคี ดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างสมดุล ยั่งยืน 

2.4 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่พึงประสงค์ด้านห่วงแหนรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาตนเองครอบครัวภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสังคม
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบศาสนา
ที่ตนนับถือ 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ำในสังคม

ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ำ
กว่า 5.0 คะแนน 

2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสำคัญกับการ
เพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

2.6 กลยุทธ์ 
ตำบลน่าอยู่ 

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
3. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
6. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน 
7. พัฒนาสถานด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

อู่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้โดดเด่นและมีมาตรฐาน 
3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

เขตพืชพลังงาน 
1. ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก 
 2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูและใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างเหมาะสม 
4. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนากลไกการกระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างเหมาะสม  พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
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6. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ
พัฒนากลุ่ม/ สถาบัน/เกษตรกร/สหกรณ์ให้เข้มแข็งรองรับการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

ฐานสิ่งแวดล้อมดี 
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้และสร้างจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
2. กำหนดเขตการใช้พ้ืนที่ประโยชน์ที่ดิน และแหล่งน้ำให้เหมาะสม 
3. ส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงทรงพระราชทานให้  “ยึดทางสาย
กลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน ขยัน แบ่งปัน เพื่อนำสู่ ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สมดุล มั่นคง ยั่งยืน” โดยทำอะไร
ให้เหมะสมกับฐานะตนเอง และน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับให้สอดคล้องกับประชากรของตำบล
โคคลาน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการ
นำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่ างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งจะนำไปสู ่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน จึง
ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “ตำบลน่าอยู่ อู่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตพืชพลังงาน 
ฐานสิ่งแวดล้อมดี วิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
สรุปความเชื ่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2560 –257) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2561-2565) และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2566-2570) 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

อบต.โคคลาน 

ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาค
กลางตอนกลาง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต
จังหวัดสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ และ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค
การเมืองและพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที ่10 
ด้านการตา่งประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ และความ 
สัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อเป็น
ศูนย์กลาง การค้า 
การลงทุนภาค
ตะวันออกไปสู่อิน
โดจีนและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ปรับปรุงปัจจัยและ
กระบวนการผลติ
สินค้าเกษตรปลอดภัย
ให้ได้คณุภาพ
มาตรฐานสากล   
ยุทธศาสตร์ที ่4 เพิ่ม
ประสิทธิ 
ภาพระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่งเสริม
การค้า การลงทุน 
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
บริหารจดัการด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกจิพิเศษ
สระแก้ว  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์
รวม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
คน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม
ล้ำในสังคม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เสรมิสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และสภาพแวด 
ล้อมของประชาชน
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา 
การศึกษา 
สาธารณสุข และ
สังคมที่มีคณุภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

อบต.โคคลาน 

ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาค
กลางตอนกลาง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต
จังหวัดสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบโลจิ
สติกส์และ
ความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน
ภาคตะวันออกไปสู่
อินโดจีนละรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการนำ
นวัตกรรมมาใช้ใน
การผลิต ระบบ
การตลาดและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตร ให้
สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ (Zoning) 
เพื่อให้สินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้
มาตรฐานสากล 
เชื่อมโยงตลาด
รองรับการค้าเสร ี
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโครงสร้างพื้น 
ฐาน การส่งเสริม
การค้า การลงทุน 
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
บริหารจดัการด้าน 
สังคมและสิ่งแวด 
ล้อม เพ่ือรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานสู่ความ
เป็นเมืองแห่ง
อนาคต 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

อบต.โคคลาน 

ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาค
กลางตอนกลาง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต
จังหวัดสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด้านการ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน
บ้าน และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
สุขภาพและ
นวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีความปลอดภัย
และปรับปรุงสิ่ง
อำนวยความสะดวก
เสรมิสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และเชื่อมโยงอารย
ธรรมโบราณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว กีฬา 
ศาสนา และมรดก
ทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนา 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
และการปฏิบัติ
ตามนโยบายของ
รัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพิม่
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค
การเมือง และ
พืน้ท่ีเศรษฐกิจ 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสรมิสร้างความ
มั่นคงเพ่ือการพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนา 
การเมือง การ
ปกครอง การ
บริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 



๒๗ 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน พ.ศ.๒๕66-2570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
๒๐  ปี 

6 ยุทธศาสตร์ 

 

 
ยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้าง

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
การปรับสมดุล 
พัฒนาระบบ 
การบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

10 ยุทธศาสตร์ 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างความ 

เป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ 

การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและยั่งยนื 

 

ยุทธศาสตร์ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ 

โลจิสติกส ์

 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

และภูมภิาค 



๒๘ 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากลุ่มจังหวดั 

ภาคกลางตอนกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและสนับสนุน การนำ
นวัตกรรมมาใช้ ในการผลิต 
ระบบการตลาด และโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร ให้
สอดคล้อง กับสภาพพ้ืนที่ 
(ZONING) เพื่อให้สินค้าเกษตร
ปลอดภยั ไดม้าตรฐานสากล 
เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้า
เสรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที2่
พัฒนาคุณภาพแหลง่
ท่องเที่ยว สินค้า และ
บริการดา้นการท่องเทีย่ว
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ สุขภาพ และ
วัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 
พัฒนาระบบโลจิสติกส ์และ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อ
บ้านเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า 
การลงทุนภาคตะวันออกไปสู่
อินโดจีนและรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดสระแก้ว 5 

ยุทธศาสตร ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว ให้
มีความปลอดภัย และ
ปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
เชื่อมโยงอารยธรรม
โบราณ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่2 ปรับปรุงปัจจัย
และกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้
คุณภาพ
มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ 
การบริหารจัดการด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 เสริมสร้าง
ความมั่นคงเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สรา้ง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน 
เพื่อรองรับการเตบิโตทาง
อุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และ
ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนรวม 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ยืน 



๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนา 
 ของ อปท. 

 ในเขตจังหวัด 
 5 ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
สู่ความเป็นเมือง
แห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ
องค์รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา 
การศึกษา 
สาธารณสุข และ
สังคมที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้น
การพัฒนาความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การพัฒนา การเมือง 
การปกครอง การ
บริหารราชการที่มี
ประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว กีฬา 
ศาสนา และมรดก
ทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนา 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคคลาน 5 
ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน 
สิ่งแวดล้อมการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ 



๓๐ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

เป้าประสงค์ 

 ตำบลโคคลานเป็นตำบลน่าอยู่  มีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ประชาชนอยู่ดี 
กินดี อยู่ดี มีสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความสามัคคี ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างสมดุล ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคคลาน 5 
ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน 
สิ่งแวดล้อมการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ 



๓๑ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

5 กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ตำบลน่า
อยู ่
1.เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมประชาชน 
2.พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน 
3.อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมและภมูิปญัญา
ท้องถิ่น 
4.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมและความมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
5.เสริมสร้างความมั่นคงใน
อาชีพและรายได ้
6.ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการชุมชน 
7.พัฒนาสถานด้านสุขภาพ
ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
8.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 
9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

กลยุทธ์ที่ 2 อู่ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 
1.ส่งเสริมและพัฒนาแหลง่
ท่องเที่ยวให้มีคณุภาพและ
ได้มาตรฐาน 
2.พัฒนาสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเทีย่วให้โดด
เด่นและมมีาตรฐาน 
3.พัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธภิาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 เขตพืช
พลังงาน 
1.ผลิตสินค้าเกษตรให้มี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐานเพื่อการส่งออก 
 2.ส่งเสรมิการแปรรปู
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
อนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้
ทรัพยากรการเกษตรอย่าง
เหมาะสม 
4.ส่งเสริมผลผลิตทางการ
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.พัฒนากลไกการกระจาย
สินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่าง
เหมาะสม พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ ส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรโดยการ
เชื่อมโยงตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
6.ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้
ในการจดัการการผลติที่มี
ประสิทธภิาพและได้
คุณภาพพัฒนากลุ่ม/ 
สถาบัน/เกษตรกร/สหกรณ์
ให้เข้มแข็งรองรับการผลติ
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 4 ฐาน
สิ่งแวดล้อมดี 
1.ส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้
และสร้างจติสำนึกมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล 
2.กำหนดเขตการใช้พื้นที่
ประโยชน์ทีด่ิน และแหล่งน้ำ
ให้เหมาะสม 
3.ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

กลยุทธ์ที่ 5 วิถีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวง
ทรงพระราชทานให้ “ยดึทาง
สายกลาง พอประมาณ มี
เหตุผล มภีูมิคุ้มกันที่ด ีเงื่อนไข
ความรู้ รอบรู ้รอบคอบ 
ระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจรติ ขยัน อดทน 
ขยัน แบ่งปัน เพือ่นำสู่ ชวีิต 
เศรษฐกิจ สังคม สมดุล มั่นคง 
ยั่งยืน” โดยทำอะไรให้เหมะสม
กับฐานะตนเอง และน้อมนำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรบัให้
สอดคล้องกับประชากรของ
ตำบลโคคลาน ทีป่ระกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 



๓๒ 

 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และTrend ป ั จจ ั ยและสถานการณ ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 “เทคนิค Swot analysis” คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง วิเคราะห์จุดอ่อน วิเคราะห์โอกาส  
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด     

S = Strength คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในองค์กรและในพ้ืนที่ ว่า
มีความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ ในด้านต่าง ๆ 

W = Weakness คือ การวิเคราะห์จุดอ่อน เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในองค์กรและในพ้ืน
ที่ว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อมในด้านใด 

O = Opportunity คือ การวิเคราะห์โอกาส เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพ 
เป็นเช่นไร เหตุการณ์ สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอำเภอ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ
ท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือโอกาสอันดีต่อท้องถิ่นโดยจะต้อง พิจารณาทั้ง ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

T = Threat คือ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด เป็นการศึกษาสภาพแวด- 
ล้อมภายนอกองค์กร ที่เป็นอุปสรรค หรือ ภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจำกัดต่อท้องถิ่น โดย
จะต้อง พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคคลาน มีดังนี้ 

 

๑. จุดแข็ง  (S = Strength)      
- ตำบลโคคลานมีจำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรน้อย มีความสามัคคี ทำให้ง่ายต่อ

การพัฒนาและการประสานงาน หรือการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น 
- มีถนนสายหลัก ที่สามารถใช้งานได้ตลอดปี สามารถลำเลียงพืชผลทางการเกษตรไป

จำหน่ายยังตลาดได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถตั้งร้านค้าขายริมทางเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เป็นสังคมแห่งการเอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งและ
กันบางหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
และยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- พ้ืนที่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและประกอบอาชีพเกษตร 
- มีกิจกรรมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม เช่น วันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา สารท

ไทย ออกพรรษา ลอยกระทง ตักบาตรเทโวโรหนะ เป็นต้น 
- อบต. มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา อบรม ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ 
 

๒. จุดอ่อน  (W = Weakness)       
- การตรวจสอบ ถ่วงดุล หรือ การมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น ของ

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี ยังอยู่ในระดับน้อยมาก 



๓๓ 

 

- การขาดแคลนแหล่งน้ำ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ เพ่ือทำการเกษตรกรรม   
- องค์กรยังขาดเครื ่องมือเครื ่องใช้ ที ่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ในการช่วยเหลือ

ประชาชน 
- องค์กรขาดเจ้าหน้าที่บางตำแหน่ง ทำให้การให้บริการประชาชนในบางเรื่องล่าช้า   
- มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรจำนวนมาก และขาดความรู ้ว ิทยาการการเกษตร

สมัยใหม่ 
- ประชาชนบางครัวเรือนไม่มีอาชีพ และมีฐานะยากจนต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานใน

เมือง 
- คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามค่อยๆ ลบเลือนหายไป

จากชุมชนท้องถิ่น 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย และมีถนนในพ้ืนที่บางสายชำรุดมาก 
- ผู้นำชุมชนและประชาชน ยังมองปัญหาเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ครอบคลุมใน

ด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เป็นต้น ทำให้
ชุมชนไม่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

๓. โอกาส  (O = Opportunity)     
- รัฐมีนโยบายกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น 
- รัฐมีนโยบายเปิดเสรีทางการค้า เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้สร้างโอกาสใน

การพัฒนาอาชีพหรือผลิตสินค้า เพ่ือจำหน่ายในต่างพ้ืนที่หรือประเทศเพ่ือนบ้าน 
- รัฐมีนโยบายประกันราคาสินค้าทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม 
- รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก 
- รัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP 
- ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งเสริมให้การสืบค้นข้อมูลและการ

ทำงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

๔. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (T = Threat)    
- พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้แนวตะเข็บชายแดน ซึ่งอาจมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด/โรคติดต่อ

ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ต้องใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ จำนวนมาก 

- อบต. มีงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาจำนวนจำกัด   
- ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ   
- สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นิยมความหรูหรา ฟุ่มเฟือย 
- การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้นโยบายรัฐไม่ต่อเนื่อง 
- สภาพดินฟ้าอากาศ และภัยธรรมชาติ 

  

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

1) ด้านเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน “ปัญหาค่าครองชีพสูง” ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต 
รายจ่ายไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับมา ขณะที่การเพ่ิมขึ้นของรายได้ยังไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน
เท่าที ่ควร รวมถึงสภาพของภาคการส่งออกที ่ย ังได้ร ับผลกระทบจนทำให้ไม่สามารถฟื ้นตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวนสูง ขณะที่การส่งออกยังคงหดตัว ราคาพืชผลทาง



๓๔ 

 

การเกษตรแม้จะปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ไม่สามารถไปเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคได้ เหล่านี้ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นโดยรวมของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามการ
ฟ้ืนตัวของการบริโภคน่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเงื่อนไขท่ีว่าสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกคลี่คลายลง และประสิทธิภาพการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเป็ น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยหลายปัจจัยที่เมื่อพิจารณาแล้วจะค่อนข้างเป็นผลดีกับเศรษฐกิจไทยในระยะ
ต่อไป โดยเฉพาะการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ และการท่องเที่ยวที่ยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้
อย่างมีนัยสำคัญ  

2) ด้านสังคม ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสำคัญคือ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทั่วโลก เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นทำให้ปัจจัยการผลิต
ทางด้านแรงงานลดลงการออมลดลง รัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการและการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้การลงทุนลดลงรายได้ประชาชาติลดลง 
ทั้งนี้การที่แรงงานลดลงอาจแก้ไขโดยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนหรือใช้แรงงานต่าง
ด้าวซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น หากไม่มีการเตรียมความพร้อมการจัดสรรทรัพยากร
แรงงานที่จะลดลงจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้รายได้ประชาชาติลดลงได้ 
ดังนั้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไปมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นย่อมทำให้
เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ผ่านมา ได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สูงมาก และเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ จนมีผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เกิดการร่อยหรอ และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในชนบท ที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรเป็นหลักในการยังชีพ ส่งผลมา
จากปัญหาที่จะกล่าวต่อไปนี้ ได้แก่ 

  ปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่เป็นสภาพธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมลภาวะ
ด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย คือ 

3.1) มลภาวะทางอากาศ ในปัจจุบันเมืองอุตสาหกรรม อากาศจะเต็มไปด้วยควัน หมอก เขม่าจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ไอเสียของรถยนต์ 

3.2) มลภาวะทางดิน ปัจจุบันมีการใช้ดินในทางเสื่อม เช่น ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช การใช้
ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มาก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตะกอนของสารเคมีกองไว้ ทำให้เกิดสารมีพิษในดินบริเวณนั้น 

3.3) มลภาวะทางน้ำ การกระทำของมนุษย์ เช่น ทำให้น้ำมีการปนเปื้อนสารเคมี การทิ้งของเสียลงใน
แม่น้ำลำคลองของโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ 

3.4) มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางเสียงของสังคมเมือง โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดัง การจราจร 
ทำให้ประสาทหูมีปัญหาเสื่อมและก่อให้เกิดความเครียด 
  จากทีไ่ด้กล่าวมาในข้างต้นในการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  นั้น  ได้ทำการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี ่ยวข้อง แนวโน้มในอนาคต  และแนวโน้มในการแก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนาไปข้างหน้าพอสมควร  
 



๓๕ 

 

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบร ิหารจ ัดการและการปฏ ิบ ัต ิตาม
นโยบายของรัฐ 
๕.๑ แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาการเมืองและสังคม 
๕ .๒ แผนงานการพัฒนาการส ่งเสร ิมการ
พ ัฒนาศ ักยภาพ ของบ ุคลากรให ้ม ี ขี ด
ความสามารถในการบริการสาธารณะและ
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๓ แผนงานการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนตามมาตรฐานสากล 
๕.๔ แผนงานการพัฒนาการป้องกัน เฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและ
โรคเอดส์ และการส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง 
๕.๕ แผนงานการพัฒนาการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
๕.๖ แผนงานการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ ของจังหวัด อำเภอและหน่วยงานอื่นๆ 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 
 

แผนงาน
บริหาร
ทั่วไป 
 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
และส่วนอื่นๆ  

2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 
๒.๕ แผนงานการพัฒนาส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านป้องกัน
ฝายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
และส่วนอื่นๆ  

3 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 
๒.๑ แผนงานการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๒.๒ แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมด้าน
การศึกษา 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

แผนงาน
การศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
และส่วนอื่นๆ  

4 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 
๒.๓ แผนงานการพัฒนาด้านสุขภาพและ
อนามัย 

ด้านบริหาร
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
และส่วนอื่นๆ  

 



๓๖ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 
๒.๔ แผนงานการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/
ชุมชน 

ด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
และส่วนอื่นๆ ใน
สังกัด 

6 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๑ แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ 
และการผังเมือง 
๓.๒ แผนงานการพัฒนาการก่อสร้างขยาย
เขตการบริการประปา 
๓.๓ แผนงานการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร อุปโภค บริโภค 
๓.๔ แผนงานการพัฒนาการก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 
 

สำนักงานปลัด
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
และส่วนอื่นๆ ใน
สังกัด 

7 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบร ิหารจ ัดการและการปฏ ิบ ัต ิตาม
นโยบายของรัฐ 
๕.๑ แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาการเมืองและสังคม 
๕ .๒ แผนงานการพัฒนาการส ่งเสร ิมการ
พ ัฒนาศ ักยภาพ ของบ ุคลากรให ้ม ี ขี ด
ความสามารถในการบริการสาธารณะและ
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๓ แผนงานการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนตามมาตรฐานสากล 
๕.๔ แผนงานการพัฒนาการป้องกัน เฝ้าระวัง
กลุ ่มเสี ่ยง และบำบัด รักษาผู ้ติดยาเสพติด
และโรคเอดส์  และการส่งเสริมชุมชนให้
เข้มแข็ง 
๕.๕ แผนงานการพัฒนาการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
๕.๖ แผนงานการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆของจังหวัด อำเภอและหน่วยงานอื่นๆ 

ด้านส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
และส่วนอื่นๆ ใน
สังกัด 

 



๓๗ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

8 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและกีฬา 
๔.๑ แผนงานการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการ
และรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
๔.๓ แผนงานการพัฒนาด้านการกีฬาและการ
นันทนาการ๔.๔ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 
๒.๑ แผนงานการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

-ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ด้านศาสนา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

สำนักงานปลัด
กองคลัง 
กองช่าง 
และส่วนอื่นๆ ใน
สังกัด 

9 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
๑.๑ แผนงานการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ๑.๒ 
แผนงานการพัฒนาส่งเสริมและเพ่ิมทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๑.๓ แผนงานการพัฒนาส่งเสริมให้ราษฎรมี
งานทำ 

ด้านส่งเสริม
การเกษตร 

แผนงาน
การเกษตร 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
และส่วนอื่นๆ ใน
สังกัด 

10 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 
๒.๕ แผนงานการพัฒนาส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านงบกลาง แผนงานงบ
กลาง 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
และส่วนอื่นๆ ใน
สังกัด 

รวม 5 11  10 10 4 
 
 
 



๓๘ 
 
 

 2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

            

             

    ๑.๑ แผนงานการพัฒนาส่งเสรมิ
ศักยภาพและขีดความสามารถเพิม่
ผลผลติทางการเกษตรและการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร  
    

2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 10 3,000,000 

   ๑.๒ แผนงานการพัฒนาส่งเสรมิ
และเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุม่อาชีพ 
 

3 210,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 15 1,050,000 

   ๑.๓ แผนงานการพัฒนาส่งเสรมิ
ให้ราษฎรมีงานทำ   
 

3 180,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 15 900,000 

รวม 8 990,000 8 990,000 8 990,000 8 990,000 8 990,000 40 4,950,000 
 
 

แบบ ผ.01 



๓๙ 
 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

๒)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

            

   ๒.๑ แผนงานการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

13 3,400,000 13 3,400,000 13 3,400,000 13 3,400,000 13 3,400,000 65 17,000,000 

   ๒.๒ แผนงานการพัฒนา
ด้านส่งเสริมด้านการศึกษา 
 

24 4,800,000 24 4,800,000 24 4,800,000 24 4,800,000 24 4,800,000 120 24,000,000 

   ๒.๓ แผนงานการพัฒนา
ด้านสุขภาพและอนามัย 
 

10 11,700,000 10 11,700,000 10 11,700,000 10 11,700,000 10 11,700,000 50 58,500,000 

   ๒.๔ แผนงานการพัฒนา
ด้านสวสัดิการสังคม/ชุมชน 
 

3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 3 700,000 15 3,500,000 

   ๒.๕ แผนงานการพัฒนา
ส่งเสริมระบบความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ลด
อุบัติเหตุ อาชญากรรมและ
การบรรเทาสาธารณภัย 
 

10 1439,200 10 1439,200 10 1439,200 10 1439,200 10 1439,200 45 7,196,000 

รวม 60 22,039,200 60 22,039,200 60 22,039,200 60 22,039,200 60 22,039,200 300 110,196,000 

แบบ ผ.01 



๔๐ 
 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            

   ๓.๑ แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ 
และการผังเมือง 
 

61 30,494,000 61 30,494,000 61 30,494,000 61 30,494,000 61 30,494,000 305 152,470,000 

   ๓.๒ แผนงานการพัฒนาการ
ก่อสร้างขยายเขตการบริการ
ประปา 
  

7 1,810,000 7 1,810,000 7 1,810,000 7 1,810,000 7 1,810,000 35 9,050,000 

   ๓.๓ แผนงานการพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 
 

19 8,565,000 19 8,565,000 19 8,565,000 19 8,565,000 19 8,565,000 95 42,825,000 

   ๓.๔ แผนงานการพัฒนาการ
ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
 

34 28,320,000 34 28,320,000 34 28,320,000 34 28,320,000 34 28,320,000 170 141,600,000 

รวม 121 69,189,000 121 69,189,000 121 69,189,000 121 69,189,000 121 69,189,000 605 345,945,000 
 

 

แบบ ผ.01 



๔๑ 
 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

            

             

   ๔.๑ แผนงานการพัฒนา
สร้างจิตสำนึกและตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   

6 1,300,000 6 1,300,000 6 1,300,000 6 1,300,000 6 1,300,000 30 6,500,000 

   ๔.๒ แผนงานการพัฒนาการ
บริหารจดัการและรณรงค์กำจัด
ขยะมูลฝอย 
 

3 1,620,000 3 1,620,000 3 1,620,000 3 1,620,000 3 1,620,000 15 8,100,000 

   ๔.๓ แผนงานการพัฒนาด้าน
การกีฬาและการนันทนาการ 
 

3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 15 1,500,000 

   ๔.๔ แผนงานการพัฒนา
พื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 10 5,500,000 

รวม 14 4,320,000 14 4,320,000 14 4,320,000 14 4,320,000 14 4,320,000 70 21,600,000 
 

 

แบบ ผ.01 



๔๒ 
 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐ 

            

             

   ๕.๑ แผนงานการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมือง
และสังคม 
 

6 420,000 6 420,000 6 420,000 6 420,000 6 420,000 30 6,100,000 

   ๕.๒ แผนงานการพัฒนาการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ของ
บุคลากรใหม้ีขีดความสามารถใน
การบริการสาธารณะและก้าวทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- - - - - - - - - - - - 

   ๕.๓ แผนงานการพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล 
  
 

5 530,500 5 530,500 5 530,500 5 530,500 5 530,500 25 2,652,500 

 

 

แบบ ผ.01 



๔๓ 
 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

   ๕.๔ แผนงานการ
พัฒนาการป้องกัน เฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง และบำบัด รักษาผู้
ติดยาเสพตดิและโรคเอดส์  
และการส่งเสริมชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 20 1,750,000 

   ๕.๕ แผนงานการ
พัฒนาการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

   ๕.๖ แผนงานการพัฒนา
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของ
จังหวัด อำเภอและหน่วยงาน
อื่น 
 

7 410,000 7 410,000 7 410,000 7 410,000 7 410,000 35 2,050,000 

รวม 23 1,810,500 23 1,810,500 23 1,810,500 23 1,810,500 23 1,810,500 115 13,052,500 

รวมท้ังสิ้น 226 98,348,700 226 98,348,700 226 98,348,700 226 98,348,700 226 98,348,700 1,130 491,743,500 

 

แบบ ผ.01 



๔๔ 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

   
 
 

1,110,000 
 

100,000 
6,200,000 

 
30,000 

 
 
- 

 
 
 

7 
 

8 
9 
 

2 
 
 

2 

 
 
 

1,110,000 
 

100,000 
6,200,000 

 
30,000 

 
 
- 

  
 
 

1,110,000 
 

100,000 
6,200,000 

 
30,000 

 
 
- 

 
 
 

7 
 

8 
9 
 

2 
 
 

2 

 
 
 

1,110,000 
 

100,000 
6,200,000 

 
30,000 

 
 
- 

    
โครงการพัฒนาที่นำมาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวและ
กีฬา 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 
 

 
 

7 
 

8 
9 
 

2 
 
 

2 

 
 

7 
 

8 
9 
 

2 
 
 

2 

 
 

7 
 

8 
9 
 

2 
 
 

2 

 
 

1,110,000 
 

100,000 
6,200,000 

 
30,000 

 
 
- 

 
 

35 
 

40 
45 

 
10 

 
 

10 

 
 

5,550,000 
 

500,000 
31,000,000 

 
150,000 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 28 7,440,000 28 7,440,000 28 7,440,000 28 7,440,000 28 7,440,000  37,200,000 

 

แบบ ผ.01/1 



๔๕ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยแลยะกระบวนการผลติสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      1.1 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสิ้นค้าทางการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร  

เพื่อส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรทำ
ให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ฝึกอบรมและฝึกทดลอง
แปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร
ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร ต.โคคลาน 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกบัการเกษตร 

 

สร้างแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจำตำบล 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนมี
ความรู้ทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

ประชาชนมีศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร 

สำนักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 



๔๖ 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      1.2 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุม่อาชีพ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนพันธุ์ข้าว
หอมมะลิ หมู่ที ่5 บ้านสองพี่
น้อง 

เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร
มีข้าวพันธุ์ดีในการ
เพาะปลูกทำให้มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อพันธุ์ข้าวมะลิใหก้ลุ่ม
เกษตรกรยืมไปและนำ
ผลผลิตคืน 

50,000 50,000 

 

50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมี
เมล็ดข้าวพันธุ์
ดี ครอบคลุม
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 50 

เกษตรกรมีเมล็ด
ข้าวพันธุ์ดีในการ
เพาะปลูก ช่วย
เพิ่มผลผลิต 

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
การทำเกษตรอินทรยี์ใน
ครัวเรือนครัวเรือน  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน พึ่งตนเอง
ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได ้

ฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชนในการทำเกษตร
อินทรีโดยไม่ใช้สารเคมี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

60,000 60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  
กลุ่มเลี้ยงไหม หมู่ที่ 5 บ้าน
สองพีน้อง 
 
 

เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ ให้มีความ
เข้มแข็งประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
และมั่นคงต่อยอดไปสู่กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนได ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

รวม 3 โครการ - - 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 



๔๗ 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      1.3 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ในด้านอาชีพ
ต่างๆให้แก่ประชาชน  

จัดฝึกอบรมความรู้พัฒนา
ทักษะฝีมือด้านอาชีพตา่งๆ
ให้แก่ประชาชน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนมี
ความรู้และ
ทักษะทาง
อาชีพร้อยละ 
70 

ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึ้น สามารถ
นำไปประกอบ
อาชีพ และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

สำนักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง ต.
โคคลาน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนดำรงชีวิต
ตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุนงบประมาณหรือ
ดำเนินการร่วมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชน 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนลด
รายจ่ายลงร้อย
ละ 5 ภายใน
ครัวเรือนและ
เพิ่มรายได้ ร้อย
ละ 5 (ร้อยละ 
10) 

ประชาชนมีวิถีชวีิต
ตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมให้นักเรียน
ทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาค
เรียน 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีงานทำและ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

นักเรียนในเขตตำบล
โคคลานทำงานให้ภาครัฐ 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

นักเรียนมีงาน
ทำและมีรายได้
ร้อยละ 0.5 

นักเรียนมีงานทำ
และรายได้เสริม
ขณะปิดภาคเรียน 

สำนักปลัด 

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

 

แบบ ผ.02 



๔๘ 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
      2.1 แผนงานการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปกป้องสถาบัน เพื่อปกป้องสถาบัน
ของชาติและสร้าง
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
ของชาติและสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชนมี
ความสามัคคีมี
ความจงรักภกัดี
และเทิดทูน
สถาบันฯ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
คุณธรรม มีความ
สามัคคีและเทิดทูน
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

สำนักปลัด 

2 โครงการรับเสด็จ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนเข้าร่วมรับเสด็จ
ฯ  

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ความจงรักภกัดี
เทิดทูนสถาบันฯ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี มี
ความสามัคคีและ
เทิดทูนสถาบัน
สำคัญของชาติ 

สำนักปลัด 

3 โครงการสืบสานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

ประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ 

ประเพณีบุญบั้งไฟ
ยังคงอยู่คู่กับชุมชน 

กอง        
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 



๔๙ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
      2.1 แผนงานการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง 

ประเพณีลอย
กระทงยังคงอยู่คู่
กับชุมชน 

กอง        
การศึกษาฯ 

5 โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณวีัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณวีัน
สงกรานต์และ
วันผู้สูงอาย ุ

ประเพณวีัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุยังคงอยู่คู่
กับชุมชน 

กอง        
การศึกษาฯ 

6 โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนจำนำพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณแีห่เทียน
จำนำพรรษา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณแีห่
เทียนจำนำ
พรรษา 

ประเพณแีห่เทียน
จำนำพรรษายังคง
อยู่คู่กับชุมชน 

กอง        
การศึกษาฯ 

7 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีศีลธรรม
และเป็นการส่งเสริม
ศาสนา 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมขัด
เกลาจิตใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
คุณธรรม คิดดี ทำ
ดี สังคมมีความสงบ
สุข 

กอง        
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 



๕๐ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
      2.1 แผนงานการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณวีัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

ประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณวีัน
สงกรานต์และ
วันผู้สูงอาย ุ

ประเพณวีัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุยังคงอยู่คู่
กับชุมชน 

กอง        
การศึกษาฯ 

9 โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนจำนำพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณแีห่เทียน
จำนำพรรษา 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณแีห่
เทียนจำนำ
พรรษา 

ประเพณแีห่เทียน
จำนำพรรษายังคง
อยู่คู่กับชุมชน 

กอง        
การศึกษาฯ 

10 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 
12 สิงหาคม 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตรยิ์  

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ความจงรักภกัดี
เทิดทูนสถาบันฯ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี มี
ความสามัคคีและ
เทิดทูนสถาบัน
สำคัญของชาติ 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๑ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
      2.1 แผนงานการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการสร้างจิตสำนึกในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้แก ่
นักเรียน 

เพื่อฝึกอบรมสร้าง
จิตสำนึกด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม  

จัดกิจกรรมกระตุ้น
จิตสำนึกคุณธรรมและ
จริยธรรม  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ความประพฤติด ี

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย์ และเป็น
นักเรียนที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล
ที่ 10 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตรยิ์  

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ความจงรักภกัดี
เทิดทูนสถาบันฯ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี มี
ความสามัคคีและ
เทิดทูนสถาบัน
สำคัญของชาติ 

สำนักปลัด 

13 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลโคคลาน 

เพื่อส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ของสภาเด็กฯ 

ฝึกอบรม/ทำกจิกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

เด็กและเยาวชน
ฯ มีความรู้ทุก
มิติตามสมควร
แก่วยัร้อยละ 
70 

สภาเด็กและ
เยาวชนฯ ได้พัฒนา
มีความรู้ 
ความสามารถ และ
จริยธรรม 

สำนักปลัด 

รวม 13 โครงการ - - 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 - - - 

 

 

แบบ ผ.02 



๕๒ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
            2.2 แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อพัฒนาความรู้
และส่งเสริมให้เด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ 

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ใน
วันเด็กเพื่อเด็กทุกคนใน
ตำบลโคคลาน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์ร้อย
ละ 80 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยและได้เข้า
ร่วมกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์
สำหรับเด็ก 

กองการศึกษาฯ  

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ค่าอาหารกลางวัน  อาหาร
เสริมนม ค่าจัดซื้อวัสด ุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา  และอื่น ฯลฯ 
ที่จำเป็น 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

มีการพัฒนาเด็ก
เล็กด้านต่างๆ
ร้อยละ 80 

เครื่องมือวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่
เหมาะสมทำให้
การพัฒนาเด็ก
เล็ก มี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการกีฬาสี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างการแข็งแรงและ
มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภยั 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโคคลาน บา้นไทย
สามัคคี บ้านซับเม็ก 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

เด็กเล็กร่างการ
แข็งแรงและมี
น้ำใจนักกีฬาร้อย
ละ 50 

สุขภาพร่างการ
แข็งแรงและมี
น้ำใจนักกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา สำหรับศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การจัดการศึกษา ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 แห่ง สังกัด 
อบต.โคคลาน 
 

จัดสรรงบประมาณ ค่า
หนังสือ , ค่าอุปกรณ์การ
เรียน , ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความพร้อม
ในการศึกษา 
ร้อยละ 100 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยและมี
พัฒนาการที่
เหมาะสม มี
ความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

กองการศึกษาฯ  

5 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหา
เด็กจมน้ำ 

เพื่อให้เดก็ เยาวชน ใน
ตำบลโคคลาน รู้วิธกีาร
ลอยตวัหรอืว่ายน้ำเพือ่
เอาชีวติรอด 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ปัญหาเด็กจมนำ้ ให้เด็กใน
เขตพื้นที่ตำบลโคคลาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชน/นักเรยีน
เข้ารว่มการ
กิจกรรม ร้อยละ 
90 

เด็ก เยาวชน รู้
วิธีการลอยตัว
หรือว่ายน้ำเพื่อ
เอาชีวติรอด 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



๕๓ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
            2.2 แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ร.ร.บ้านซับม่วงวิทยา 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก 
ในการดำรงชีวิต 

จัดค่าย/ฝึกอบรมพัฒนา
คุณธรรม-จริยธรรม 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
นักเรียน
คุณธรรม-
จริยธรรม ร้อย
ละ 80 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
นักเรียน
ประยุกต์ใช้
คุณธรรม
จริยธรรมเพื่อ
การดำรงชีวิต 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการอารยเกษตร สืบสาน 
รักษา ต่อยอด ตามแนวทาง
พระราชดำริ “โคกหนองนา 
น้ำใจและความหวัง” 

อุดหนุนโรงเรียนซับ
ม่วงวิทยา 

บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนผู้ปกครอง 
การเกษตร สืบสาน รักษา 
ต่อยอด ตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
นักเรียนได้
ประโยชน์ ร้อย
ละ 70 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
นักเรียนเข้าใจ
เข้าถึงการเกษตร
แบบพอเพียง 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา (โคก หนอง 
นา) 

เพื่อน้อมนำหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา (โคก 
หนอง นา) 

บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน โรงเรียนบ้าน
โคคลานมีแหล่งศึกษา
ศึกษาหาความรู้ ภายใน
สถานศึกษา (โคก หนอง 
นา) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
นักเรยีนมกีาร
น้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงสู่การ
ปฏิบัติใน
สถานศกึษา รอ้ย
ละ 80 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
นักเรยีน มีแหล่ง
ศึกษาศึกษาหา
ความรู้ ภายใน
สถานศกึษา (โคก 
หนอง นา) 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
และทักษะชวีิตวยัเรียน 
โรงเรียนบ้านโคคลาน 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชพี 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
โคคลาน มีพื้นฐานความรู้
และทักษะการประกอบ
อาชีพที่สุจริต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนทุกชั้น
เข้าร่วม ร้อยละ 
100 

นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตและทักษะ
อาชีพที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



๕๔ 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
            2.2 แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
สถานศึกษา (โรงเรียนบ้าน
โคคลาน) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้นวัตกรรมจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

นักเรียนและครูประจำชั้น
นักเรียน ป.1-ป.6 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนได้ศึกษา
เรียนจากสถานที่
จริง ร้อยละ 
100 

นักเรียนทุกคนได้
ศึกษาเรียนจาก
สถานที่จริง 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
โรงเรียนบ้านโคคลาน 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ 
โรงเรียนบ้าน
โคคลาน 

จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนและตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ
(พอ.สธ.) 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

นักเรียนมีความรู้
ด้านพันธุกรรม
พืชและ
พฤกษศาสตร ์
ร้อยละ 90 

นักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชฯ 
-มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์ท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 

12 โครงการศิลป์สร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาชีวิต โรงเรียนบ้านไทย
สามัคคี 

เพื่อส่งเสริม
สร้างสรรค์ศิลปะ
สำหรับนักเรียน 

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
สร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นักเรียนเกิด
ทักษะสร้างสรรค์
ด้านศิลปะร้อย
ละ 100 

นักเรียนเกิดทักษะ
สร้างสรรคผ์ลงาน
ด้านศิลปะ มี
ลักษณะนิสัยที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านไทย
สามัคคี 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ โรงเรียน
บ้านไทยสามัคค ี
 

ลงมือปฏิบัติฝึกทกัษะ
กระบวนการปลกูพืชผักสวน
ครัว เลีย้งสัตว ์

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
นักเรยีน
รับผิดชอบรว่มกัน
มีเจตคตทิี่ดี
ผลผลิตสนบัสนุน
อาหารกลางวัน  

บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนเข้าใจ
เข้าถึงแนวเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงมีทักษะ
ประกอบอาชีพ เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

กองการศึกษา 

14 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
และทักษะชวีิตวยัเรียน 
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 

เพื่อพัฒนาทกัษะชีวติ
และทกัษะอาชีพ 

นักเรยีนโรงเรียนบ้านไทย
สามัคคี มีพื้นฐานความรู้และ
ทักษะการประกอบอาชีพที่
สุจริต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรยีนทุกชัน้เข้า
ร่วม ร้อยละ 100 

นักเรยีนมทีกัษะชีวิต
และทกัษะอาชีพทีด่ ี

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



๕๕ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
            2.2 แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา โรงเรียนประเสริฐ
น้อย- รุจิรวงศ์ 1 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ โรงเรียน
ประเสรฐิน้อย- รุจิ
รวงศ์ 1 
 

ลงมือปฏิบัติฝึกทกัษะ
กระบวนการปลกูพืชผักสวน
ครัว เลีย้งสัตว ์

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
รับผิดชอบร่วมกันมี
เจตคติที่ดีผลผลิต
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน  

บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
เข้าใจเข้าถึงแนว
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงมีทักษะ
ประกอบอาชีพ เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

กองการศึกษา 

16 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิตวัยเรียน 
โรงเรียนประเสริฐน้อย- รุจิรวงศ์ 
1 

เพื่อพัฒนาทกัษะชีวติ
และทกัษะอาชีพ 

นักเรยีนโรงเรียนประเสรฐิ
น้อย- รุจิรวงศ์ 1มีพืน้
ฐานความรูแ้ละทักษะการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรยีนทุกชัน้เข้า
ร่วม ร้อยละ 100 

นักเรยีนมทีกัษะ
ชีวิตและทกัษะ
อาชีพที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

17 โครงการทัศนศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิ
รวงศ์  

เพื่อส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

นำนักเรียนไปทัศนศึกษา 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ 
ร้อยละ 95 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
เกิดทักษะการการ
เรียนรู้ มีความรู้จาก
สถานที่จริง 

กองการศึกษาฯ 

18 
 

โครงการส่งเสริมความสามารถ
และสุนทรียภาพนักเรียน  
ด้านนาฎศิลป์ไทย โรงเรียน
ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 

เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์
นาฎศิลป์ไทย สำหรับ
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนประเสริฐน้อย- 
รุจิรวงศ์ 1 มีพ้ืนฐานความรู้และ
ทักษะด้านสุนทรียภาพนักเรียน  
ด้านนาฎศิลป์ไทย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นักเรียนเกิดทักษะ
สร้างสรรค์ด้าน
สุนทรียภาพ
นักเรียน  
ด้านนาฎศิลป์ไทย 
ร้อยละ 100 

นักเรียนเกิดทักษะ
สร้างสรรค์ผลงาน
ด้านสุนทรียภาพ
นักเรียน  
ด้านนาฎศิลป์ไทย 
ที่ดี 

กองการศึกษาฯ 

19 โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา  

เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติ
เศรษฐกิจพอเพียงและมี
เจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
พร้อมทั้งส่งเสริมอาหาร
กลางวัน 

ลงมือปฏิบัติฝึกทักษะ
กระบวนการปลูกพืชผักสวน
ครัว เลี้ยงสัตว์ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
รับผิดชอบร่วมกันมี
เจตคติท่ีดีผลผลิต
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน ร้อยละ 85 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
เข้าใจเข้าถึงแนว
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงมีทักษะ
ประกอบอาชีพ เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



๕๖ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
            2.2 แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เครื่องเล่นสนามที่
เพียงพอและเหมาะสม 

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
โคคลาน  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเครื่องเล่นสนาม
สำหรับส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้ 
เหมาะสมกับวัยและ
เต็มตามศักยภาพ 

เด็กนักเรียนมี เครื่อง
เล่นสนาม เพียงพอ
ส่งผลให้ เด็กมีพัฒนา
ด้าน ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม-จิตใจและ 
สติปัญญา 

กองการศึกษา 

21 ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
ความเร็วสูงภายในศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อติดต้ังระบบ 
อินเตอร์เน็ตไร้สาย 
ความเร็วสูง 

ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
ความเร็วสูงของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในตำบลโคคลาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศพด.มรีะบบ
อินเตอร์เน็ต 
ไร้สายไว้ใช้งาน ร้อย
ละ 100 

ศพด.ได้รับการติดต้ัง
ระบบอินเตอร์เน็ต 
ไร้สายความเร็วสูง 

กองการศึกษา 

22 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน 

เพื่อให้เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เกิด
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น วันไหว้
ครู เข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ 
การตรวจสุขภาพ กาปฐมนิเทศ 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 95 ของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้รับการพัฒนา
ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

กองการศึกษา 

23 จัดหาวัสดุอปุกรณ์งานบ้าน
งานครัวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุอุปกรณ์งาน
บ้านงานครัวไว้ใช้ในศูนย์
อย่างเพียงพอ 

จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
ไม้กวาด แก้วน้ำ จาน ช้อน 
ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ 
ศพด. ท่ีมีวัสดุอุปกรณ์
งานบ้านงานครัวอย่าง
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สะอาดและถูก
สุขอนามัยมีความ
ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

กองการศึกษา 

24 จัดหาวัสดุสำนกังานให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมวีัสดุสำนักงานไว้ใช้
ในศูนย์อย่างเพียงพอ 

จัดหาวัสดุสำนักงาน เชน่ 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบ
พิมพ์ ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ 
ศพด. ที่มีวัสดุ
สำนักงาน อย่าง
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุสำนักงาน มี
ความปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 

รวม 24 โครงการ - - 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 



๕๗ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
 2.3 แผนงานการพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

จัดซื้อสารเคมีพ่นยุงลาย
และทรายอะเบท 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

การแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 
80 

การแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชนลดลง 

สำนักปลัด 

2 โครงการสร้างห้องน้ำที่โป่ง
ขยอง หมู่ที ่2 บา้นซับม่วง 

เพื่อใชส้ำหรับ
กิจกรรมชุมชนและ
สุขอนามัยที่ดีของ
ประชาชน 

ห้องน้ำ ขนาดกวา้ง 3 
เมตร ยาว 12 เมตร 
จำนวน 4 หอ้ง 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดีร้อยละ 
50 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมมี
สุขภาวะที่ด ี

กองช่าง 

3 โครงการปอ้งกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคให้แก่
ประชาชนในพื้นที ่

ป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติดต่อ 

200,000 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ปราศจากโรค
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
การแพร่ระบาด
ของโรคต่างๆ 
ลดลง 

สำนักปลัด 

4 โครงการก่อสร้างลานออก
กำลังกายและติดต้ังเครื่องออก
กำลังกาย หมู่ที ่1 บา้น
โคคลาน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สร้างสรรค์เช่น ออก
กำลังกาย กจิกรรม
นันทนาการ 

ก่อสร้างลานออกกำลังกาย
และติดต้ังเครื่องออกกำลัง
กาย 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๕๘ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
 2.3 แผนงานการพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

ขนาดกวา้ง 50 เมตร ยาว 
100 เมตร  

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดีร้อยละ 
50 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ป้องกันโรค 

กองช่าง 

6 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนในพื้นที ่

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
โรงเรียนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทำอาหารกลางวัน 
ให้เด็กนักเรียน 

จัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง
เหมาะสมตาม
วัย ร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม)  ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนในพื้นที่ และ ศพด.
สังกัด อบต.โคคลาน 

เพื่อส่งเสริม
โภชนาการให้แก่
นักเรียนและเด็กเล็ก 
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม 
(นม)  

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง
เหมาะสมตาม
วัย ร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ
การดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

เพื่อดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

กิจกรรมด้านการ
สาธารณสุขที่เหมาะสมกับ
ปัญหาตามบริบทพื้นที่ของ
แต่ละหมู่บ้าน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาด้าน
การสาธารณสุข 
ตามบริบทของพื้นที่ 

ขับเคลื่อนตาม
แนวทาง
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๕๙ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
 2.3 แผนงานการพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า (สำหรับ
ขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดภยั คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี) 

จัดซื้อวัคซีน 
อุปกรณ์ในการฉีด /
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปอ้งกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความปลอดภยั
เกี่ยวกบัโรคพิษ
สุนัขบ้า ร้อยละ 
100 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั 
และมีความรู้
เกี่ยวกบัโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สำนักปลัด 

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

เพื่อให้อาสาสมัคร
บริบาลมีความรู
เกี่ยวกบังานที่ปฏบิัติ 

อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มความสามรถ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแล 

อาสาสมัคร
บริบาลมีความรู
เกี่ยวกบังานที่
ปฏิบัต ิ

สำนักปลัด 

รวม 10 โครงการ - - 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 - - - 

แบบ ผ.02 



๖๐ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
      2.4 แผนงานการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาด้านต่างๆแก ่
สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านต่างๆแก ่สตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 สตรี เด็ก 
เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมร้อย
ละ 10 

สตรี เด็ก 
เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ได้รับ
การพัฒนาด้าน
ต่างๆ 

สำนักปลัด 

2 โครงการพัฒนาอาชีพ 
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
รายได้น้อย 

จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ 300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีรายได้
น้อยมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ในชุมชน 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที ่

มอบถุงยังชีพและเงิน
ช่วยเหลือ/ฝึกอาชีพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดความเหลื่อม
ล้ำในชุมชนร้อย
ละ 10 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สำนักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๑ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
            2.5 แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสร้างเครือข่าย
ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยฉกุเฉิน 

เพื่อสร้างเครือข่าย
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรม/ซ้อมการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประสิทธิภาพ
ศักยภาพ 
จนท.ปภ.ร้อยละ 
70 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
สำหรับการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่นกรวยจราจร 
ไฟวับวาบฯ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประสิทธิภาพ
ศักยภาพ 
จนท.ปภ.ร้อยละ 
70 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยม
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกาย เช่นเส้ือกัก๊
สะท้อนแสง ชุด อป
พร. ฯลฯ 

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประสิทธิภาพ
ศักยภาพ 
จนท.ปภ.ร้อยละ 
70 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
สำหรับใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (EMS) 

เพื่อให้มีวัสด ุ
อุปกรณ์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์สำหรับ
ใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (EMS) 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ผู้ประสบ
อุบัติเหตุได้รับ
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
(EMS) ร้อยละ 
100 

ผู้ใช้รถใช้ถนนที่
อุบัติเหตุได้รับ
การช่วยเหลือ
ทันท่วงทีและลด
การสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



๖๒ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
            2.5 แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อาชญากรรม การค้ามนุษย์  
โรคเอดส์ ยาเสพติด 

เพื่อรณรงค์ป้องกัน
อาชญากรรมการค้า
มนุษย์ และ โรค
เอดส์ ในพื้นที่ 

ฝึกอบรมสัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ให้ความรู้/รณรงค์ 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

อาชญากรรม
การค้ามนุษย ์
และ โรคเอดส์
ลดลง/ไม่เกิดขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
ความรู้และรู้จัก
การจัดการกับ
อาชญากรรม
การค้ามนุษย ์
และ โรคเอดส์ 

สำนักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/
ทบทวน อปพร. 

เพื่อให้ อปพร.และ 
ทีมกู้ชีพ กูภ้ัยมีความ
พร้อมในการปฏบิัติ
หน้าที ่

จุดฝึกซ้อมอบรมทดสอบ
สมรรถนะและฝึกจัดตั้ง 
อปพร. 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชน
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
ร้อยละ 80 

อปพร./ทีมกู้ชีพ 
มีความพร้อมใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ 
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

สำนักปลัด 

7 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหา
เด็กจมน้ำ 

เพื่อให้ประชาชน 
เด็กนักเรียน กลุ่ม
เส่ียง ได้รู้วิถีการ
ช่วยเหลือเด็กจมนำ้  

อบรม สาธิต การ
ช่วยเหลือเด็กจมนำ้ใน
พื้นที่ตำบลโคคลาน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดปัญหาเด็ก
จมน้ำ ร้อยละ 
100 

ไม่มีเด็กจมน้ำ
เสียชีวิตในพื้นที่
ตำบลโคคลาน 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๓ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
            2.5 แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ 

เพื่อลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ตั้งจุดบริการสนธิกำลังกบั
อำเภอตาพระยาและ
สถานีตำรวจ 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ลดจำนวนครั้ง
อุบัติและ
ประชาชน
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง ลด
การสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

สำนักปลัด 

9 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ตั้งจุดบริการสนธิกำลังกบั
อำเภอตาพระยาและ
สถานีตำรวจ 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ลดจำนวนครั้ง
อุบัติและ
ประชาชน
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง ลด
การสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

สำนักปลัด 

10 โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภยัทั่วไปและงาน
อื่นๆ พร้อมอปุกรณ์ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
โคคลาน 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ติดต้ังที่ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
โคคลาน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ซับเม็ก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ไทยสามัคคี 

499,200 499,200 499,200 499,200 499,200 ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองการศึกษาฯ 

รวม 10 โครงการ - - 1,439,200 1,439,200 1,439,200 1,439,200 1,439,200 - - - 

 

แบบ ผ.02 



๖๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า
คอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโคคลาน หมู่ที ่1  
บ้านโคคลาน 

เพื่อเป็นทางเท้า
สำหรับเด็ก 

ถนนกว้าง 1 เมตร  
ยาว 20 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เด็กเล็กมีคววาม
ปลอดภัยในการ
เดิน 

เด็กเล็กมมีถนนใน
การเดินที่สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นซับ
ม่วง (เส้นทางหลวง 3395-
ศาลตาปู่) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

960,000 
 

960,000 
 
 

960,000 
 

960,000 
 

960,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นซับ
เม็ก (เส้นข้างวัด) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  4  เมตร  
ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 
 

1,200,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นมะค่า
ปุ่ม (เส้นนา ผอ.วันชยั) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร  
ยาว 400 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๕ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นซับ
ม่วง (เส้นหน้าวัด-สระน้ำซับ
ม่วง) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร  
ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

1,550,000 
 

1,550,000 
 

1,550,000 
 

1,550,000 
 

1,550,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บา้นสองพี่
น้อง (เส้นบ้านนายแยะ) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ถนนกว้าง 5  เมตร 
ยาว 80 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่
น้อง (เส้นบ้านนายโชค วงศ์
จันทร์)  

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นไทย
สามัคคี (ซอย 4) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง 7  เมตร  
ยาว 50 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นมะค่า
ปุ่ม (เส้นข้างสวนกำนันนาค) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร 
ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๖ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงลาน
คอนกรีตหน้าสำนักงาน อบต.
โคคลาน หมู่ที่ 2 บ้านซับม่วง 

เพื่อการให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการมีความ
สะดวกเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดพื้นที่คอนกกรีตรวม 
500  หนา 0.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการมาติดต่อ
ราชการ ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บา้นสองพี่
น้อง (ซอยบ้านนายปราง ตาม
คลอง) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง  4  เมตร 
ยาว 300 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้น
โคคลาน (เส้นหลัง รพ. สต.) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  6  เมตร  
ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

1,475,000 
 

1,475,000 
 

1,475,000 
 

1,475,000 
 

1,475,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นซับ
ม่วง (เส้นบ้านนายตี๋) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร 
ยาว 300 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

1,180,000 

 

1,180,000 

 

1,180,000 

 

1,180,000 

 

1,180,000 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านซับมว่ง
(เส้นศาลากลางบ้าน) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

525,000 
 

525,000 
 

525,000 
 

525,000 
 

525,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๗ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นไทย
สามัคคี (เส้นบ้านไทย-ซับเม็ก) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  6  เมตร 
ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

1,800,000 
 

1,800,000 
 

1,800,000 
 

1,800,000 
 

1,800,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านมะค่า
ปุ่ม (ซอยประปาฝั่งโขง) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร  
ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้าน
โคคลาน (เส้นรอบสระวัด
โคคลาน) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง  4  เมตร  
ยาว 250 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นมะค่า
ปุ่ม (เส้นบ้านนายวิรัตน์) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร  
ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด  

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นมะค่า
ปุ่ม (เส้นบ้านนางแตงกวา) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  3.5  เมตร 
ยาว 180 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๘ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นซับ
เม็ก (เส้นบ้านนายปรีชา-หนอง
ตับเต่า) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง  6  เมตร 
ยาว 200 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นสองพี่
น้อง (เส้นศูนย์คุณธรรม) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง 4  เมตร 
ยาว 94 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

232,000 
 

232,000 
 

232,000 
 

232,000 
 

232,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นสองพี่
น้อง (ซอยนางรัศมี)  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง  4  เมตร  
ยาว 80 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ตำบลโคคลาน 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในตำบล
โคคลาน รายละเอยีดตาม
แบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บา้น
ซับม่วง (เส้นข้างสวนมะขาม) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5  
เมตร ยาว 1,200 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๙ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 5 บา้น
สองพี่น้อง (เส้นนานายสมพร 
จำปางาม) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5  
เมตร ยาว 1,200 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านซับม่วง (เส้นออมทรัพย์) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร  
ยาว 170 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านซับ
ม่วง (ซอยบ้านนายเจน คัน
ทอง)  
 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร 
ยาว 1,200 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 บา้น
มะค่าปุ่ม (เส้นเลียบคลอง
มะค่าปุ่ม) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร  
ยาว 890 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร 
เมตรรายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.โคคลาน กำหนด 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 บา้น
มะค่าปุ่ม (เส้นตรงข้ามวัด
มะค่าปุ่ม) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๐ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรัง (เส้นบ้านนายคำ
พา ควินรัมย์-บา้นนายธณกรณ์ 
ชาวด่าน) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 บา้น
มะค่าปุ่ม (เส้นนานางประหยัด 
ทอนไธสง (เนื้อนาบุญ)  

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  6  เมตร 
ยาว 800 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1 บา้น
โคคลาน (เส้นเลียบคลอง
หินปูน) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,300 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

475,000 
 

475,000 
 

475,000 
 

475,000 
 

475,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บา้น
ซับม่วง (จากสามแยก บา้น
ยายสว่น-นานายใบ โพนคำ) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  6  เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับ หมู่ที่ ๕ บ้านสองพี่
น้อง (นานางชำนิ-นานาง
จำปา) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไขค
วาเมดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนกว้าง  6  เมตร 
ยาว 350 เมตร พร้อม
ปรับเกลี่ยบดอัดแน่น
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

175,000 
 

175,000 
 

175,000 
 

175,000 
 

175,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๑ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างดินยกระดับ 
หมู่ที่ 5 บา้นสองพี่น้องบ้าน
นางน้วย-อ่างเก็บน้ำ  

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  6  เมตร 
ยาว 800 เมตร พร้อม
ปรับเกลี่ยบดอันแน่น
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับ หมู่ที่ 6 บ้านมะค่า
ปุ่ม (ซอยบา้นนายวัน ครบุรี) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง 6 เมตร  
ยาว 150 เมตร พร้อม
ปรับเกลี่ยบดอันแน่น 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ภายในตำบลโคคลาน 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ภายในตำบลโคคลาน
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี 
(เส้นคลองอีสาน) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร 
ยาว 2,100 เมตร พรอ้ม
ปรับเกลี่ยบดอัดแน่น 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี  
(เส้นบ้านไทย-ซับเม็ก) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง 6  เมตร  
ยาว 750 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี  
(เส้นบ้านนายฮวด) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง 5  เมตร  
ยาว 1,700 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๗๒ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี  
(เส้นไร่นายถวิล) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง 5  เมตร  
ยาว 750 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี  
(เส้นไร่ยายเกตุ) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง 5  เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
ลงลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่
น้อง (เส้นศูนย์คุณธรรมซอย4) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  4  เมตร 
ยาว 430 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

122,000 
 

122,000 
 

122,000 
 

122,000 
 

122,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 2 บา้นซับม่วง (เส้นนา
นายคำผาง) 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  5  เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
ดินโดยลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้าน
ซับเม็ก (เส้นนางลัดดา) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

-เส้นนางลัดดา ถนนกว้าง  
5  เมตร ยาว 1,180 
เมตร   
-เส้นนายนิด ถนนกวา้ง  5  
เมตร ยาว 900 เมตร   
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๓ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5   

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ถนนกว้าง  6  เมตร 
ยาว 500 เมตร  
พร้อมปรับเกลี่ยบดอัด
แน่น รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังภายในตำบลโคคลาน  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

เพื่อปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังภายในตำบลโคคลาน 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
หมู่ที่ 6 บา้นมะค่าปุ่ม 

เพื่อระบายนำ้ไม่ให้
ท่วมขังบริเวณถนน
และภายในหมู่บา้น 

ปากบนกว้าง  0.60 ปาก
ล่าง 0.30 เมตร ยาว 
500 เมตร ลึก ๐.40 
เมตร หนา 0.12 เมตร
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ไม่มีน้ำท่วมขัง
ภายในถนน 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
ข้างโรงเรียนบ้านโคคลาน  

เพื่อระบายนำ้ไม่ให้
ท่วมขังบริเวณถนน
และภายในหมู่บา้น 

ปากบนกว้าง  0.60 ปาก
ล่าง0.30 เมตร ยาว 500 
เมตร ลึก ๐.40 เมตร 
หนา 0.12 เมตร
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ไม่มีน้ำท่วมขัง
ภายในถนน 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
บ้านโคคลาน หมู่ที ่1 (ซอยทวี
กิจ) 

เพื่อระบายนำ้ไม่ให้
ท่วมขังบริเวณถนน
และภายในหมู่บา้น 

ขนาดกวา้ง 0.35 เมตร 
ยาว 460 เมตร ลกึ ๐.50
เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

920,000 
 

920,000 
 

920,000 
 
 

920,000 
 

920,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๗๔ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
เส้นโนนทอง-คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 
5 บ้านสองพี่น้อง 

เพื่อระบายนำ้ไม่ให้
ท่วมขังบริเวณถนน
และภายในหมู่บา้น 

ปากบนกว้าง  0.60 ปาก
ล่าง0.30 เมตร ยาว 500 
เมตร ลึก ๐.40 เมตร 
หนา 0.12 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรร้อยละ 
80 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
โคคลาน หมู่ที่ 1 บ้านโคคลาน 

เพื่อปรับปรุงต่อเติม
อาคารให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กว้าง  8  เมตร  
ยาว 20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

เด็กมีอาคารเรียน
ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ร้อยละ 
100 

เด็กได้รับ
ประโยชน์และมี
สถานที่เพียงพอต่อ
การเรียนรู้ 

กอง
การศึกษาฯ 

53 โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคคลาน 
หมู่ที่ 1 บา้นโคคลาน 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ถนนกว้าง  4  เมตร  
ยาว 8 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

เด็กมีห้องสุขาที่
ปลอดภัย ร้อยละ 
100 

เด็กมีสุขาอนามยั 
ที่ดี 
 

กอง
การศึกษาฯ 

54 โครงการต่อเติมอาคารห้อง
ประชุม หมู่ที่ 2 บ้านซับมว่ง 
(ห้องประชุม อบต.โคคลาน) 

เพื่อปรับปรุงต่อเติม
อาคารให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กว้าง 6.3  เมตร  
ยาว 14 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

เด็กมีอาคารเรียน
ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ร้อยละ 
100 

เด็กได้รับ
ประโยชน์และมี
สถานที่เพียงพอต่อ
การเรียนรู้ 

กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเม็ก  
หมู่ที่ 3 บา้นซับเม็ก 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ถนนกว้าง  6  เมตร  
ยาว 8 เมตร  
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

เด็กมีห้องสุขาที่
ปลอดภัย ร้อยละ 
100 

เด็กมีสุขาอนามยั 
ที่ดี 
 

กอง
การศึกษาฯ 

56 โครงการก่อสร้างอาคารโดม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคคลาน 

เพื่อให้เด็กมีอาคาร
เอนกประสงค์ใช้ใน
การทำกจิกรรม 

อาคาร กว้าง 6 เมตร  
ยาว 10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กมีพัฒนาการที่
ดีจากการมีสถานที่
ที่เหมาะสมในการ
ทำกิจกรรมเรียนรู ้

เด็กมีอาคาร
เอนกประสงค์ใช้ใน
การทำกจิกรรม
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๕ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างอาคารโดม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเม็ก 

เพื่อให้เด็กมีอาคาร
เอนกประสงค์ใช้ใน
การทำกจิกรรม 

อาคาร กว้าง 6 เมตร  
ยาว 10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กมีพัฒนาการที่
ดีจากการมีสถานที่
ที่เหมาะสมในการ
ทำกิจกรรมเรียนรู ้

เด็กมีอาคาร
เอนกประสงค์ใช้ใน
การทำกจิกรรม
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

58 โครงการต่อเติมอาคาร 
ศาลาประชาคม หมู่ที ่6 
(ศาลากลางบ้านมะค่าปุ่ม) 

เพื่อต่อเติมอาคาร 
ศาลาประชาคมใช้ใน
การทำกจิกรรมต่างๆ
ของชุมชน 

ขนาดกวา้ง 11 เมตร  
ยาว 5 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนบ้าน
มะค่าปุ่มมีอาคาร
ศาลาประชาคม
เพื่อใช้ตามภารกจิ
ต่างๆ 

บ้านมะค่าปุ่มมี
อาคารศาลา
ประชาคมที่มั่นคง 
แข็งแรง ใช้ในการ
ทำกิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างอาคารโดม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทย
สามัคคี 

เพื่อให้เด็กมีอาคาร
เอนกประสงค์ใช้ใน
การทำกจิกรรม 

อาคาร กว้าง 6 เมตร ยาว 
10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กมีพัฒนาการที่
ดีจากการมีสถานที่
ที่เหมาะสมในการ
ทำกิจกรรมเรียนรู ้

เด็กมีอาคาร
เอนกประสงค์ใช้ใน
การทำกจิกรรม
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

60 โครงการติดตั้งประตูแสตนเลส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคคลาน 

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ประตู กวา้ง 6 เมตร สูง 
2.50 เมตร รายละเอยีด
ตามแบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทรัพย์สินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใด้
ใช้ประโยน์คุมค่า 

ทรัพย์สินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่
สูญหาย 

กอง
การศึกษาฯ 

61 ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 
4 บ้านไทยสามัคคี 

เพื่อปรับปรุงหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไทยสามัคคี ให้มี
ความมีปลอดภยั 
มั่นคง แข็งแรง 

เปลี่ยนหลังคาประเบื้อง
ลอนคู่ 502 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของมีความ
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพย์สิน ร้อย
ละ 100 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของบ้านไทย
สามัคคีมีอาคาร ที่
ความมีปลอดภยั 
มั่นคง แข็งแรง 

กองช่าง 

รวม 61 โครงการ - - 30,494,000 30,494,000 30,494,000 30,494,000 30,494,000 - - - 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๖ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.2 แผนงานการก่อสร้างขยายเขตการบริการประปา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตน้ำประปา 
จากบา้นไปรษณีย์ ไปคุณวิไล
วรรณ วงชาลี หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาสะอาดใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขยายเขตน้ำประปา  
ยาว 500 เมตร  
ขนาด 4 นิ้ว รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ใน
ครัวเรือนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระบบประปา
ครอบคลุมร้อยละ 
100 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตน้ำประปา 
และปรับปรุงระบบประปา  
หมู่ที่ 1 บา้นโคคลาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาสะอาดใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขยายเขตน้ำประปาและ
ปรับปรุงระบบประปา 
ยาว 1,500 เมตร ขนาด 4 
นิ้ว รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ใน
ครัวเรือนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระบบประปา
ครอบคลุมร้อยละ 
100 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 
2 บ้านซับม่วง (เส้นเลียบทาง
หลวง 3395 ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาสะอาดใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้วยาว 
1,200 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

110,000 
 

110,000 
 

110,000 
 

110,000 
 

110,000 
 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ใน
ครัวเรือนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระบบประปา
ครอบคลุมร้อยละ 
100 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตประปา หมู่
ที่ 2 บ้านซับมว่ง (โซนบ้าน
นางอัญญ์สิตา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาสะอาดใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้วความ
ยาว 1000 เมตร
รายละเอยีดตามแบบที่ อบต.
โคคลาน กำหนด 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ใน
ครัวเรือนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระบบประปา
ครอบคลุมร้อยละ 
100 

กองช่าง 

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านสองพี่น้อง หมู่ที ่5 (คุ้ม
โนนทอง) 

เพื่อแก้ไขปัญหาภยั
แล้งประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ใน
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดกลาง-ใหญ่ สูบจา่ยตรง 
(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 130 
เมตร)รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต.โคคลาน กำหนด 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ใน
ครัวเรือนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระบบประปา
ครอบคลุมร้อยละ 
100 

กองช่าง 

6 โครงการประปาบ่อบาดาลหอ
ถังสูง หมู่ที่ 3 (สะพาน1) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาสะอาดใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

แบบมาตรฐานหอถังสูง 
ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อม
บ่อบาดาลขนาดØ6 ’’ลึก
ไม่ต่ำกว่า 100 ม.
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ใน
ครัวเรือนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระบบประปา
ครอบคลุมร้อยละ 
100 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๗๗ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.2 แผนงานการก่อสร้างขยายเขตการบริการประปา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการประปาบ่อบาดาลหอ
ถังสูง หมู่ที่ 2 (ตลาดเก่าซับ
ม่วง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาสะอาดใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

แบบมาตรฐานหอถังสูง 
ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อม
บ่อบาดาลขนาดØ6 ’’ลึก
ไม่ต่ำกว่า 100 ม.
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.โคคลาน กำหนด 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ใน
ครัวเรือนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระบบประปา
ครอบคลุมร้อยละ 
100 

กองช่าง 

รวม 7 โครงการ - - 1,810,000 1,810,000 1,810,000 1,810,000 1,810,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๘ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.3 แผนงานการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกสระซับ
กระแตบ้านซับเม็ก  
หมู่ที่ 3 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้
ในการเกษตรและ
การอุปโภค-บริโภค 

ขนาดกวา้ง 80 เมตร ยาว 
300 เมตร ลึกเฉลี่ย 4-6 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
ที่ อบต.โคคลาน กำหนด 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

พื้นที่เกษตรชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกคลองสะพาน
หนึ่งไปเขื่อน หมู่ที่ 5 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้
ในการเกษตรและ
การอุปโภค-บริโภค 

ขนาดกวา้ง 10-12 เมตร 
ยาว 400 เมตร ลกึเฉลี่ย 
4-6 เมตร รายละเอยีดตาม
แบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

พื้นที่เกษตรชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคลองหิน
ใหญ่-สะพาน2 ถนนหนอง
ผักแว่น หมู่ที่ 2 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้
ในการเกษตรและ
การอุปโภค-บริโภค 

ขนาดกวา้ง 10-12 เมตร 
ยาว 2000 เมตร เฉลี่ย
ลึก 4-6 เมตร รายละเอยีด
ตามแบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

พื้นที่เกษตรชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกและขยาย
คลองสระวัดซับเม็ก หมู่ที่ ๓ 

เพื่อทำให้คลองที่ตื้น
เขิน กลับมาใช้
ประโยชน์ได้ดี 

กว้าง 150 เมตร ยาว 5
๐๐ เมตร เฉลี่ยลึก 4-6 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
ที่ อบต.โคคลาน กำหนด 

325,000 
 

325,000 
 

325,000 
 

325,000 
 

325,000 
 

พื้นที่เกษตรชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
หมู่ที่ 1 (นานายเกษม งามสม) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้
สำหรับการอปุโภค
และบริโภค และเพื่อ
การเกษตรพอเพยีง 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
22 เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

550,000 

 

550,000 

 

650,000 

 

650,000 

 

650,000 

 

พื้นที่เกษตรชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการสร้างคลองส่งน้ำ 
คสล. หมู่ที่ ๓ (ส่งน้ำออกจาก
สระหนองตับเต่า) 

เพื่อมีน้ำไว้ใช้อุปโภค
และการเกษตร 

กว้าง 10 เมตร ยาว 6๐๐ 
เมตร เฉลี่ยลึก 4 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต.โคคลาน กำหนด 

540,000 

 

540,000 

 

540,000 

 

540,000 

 

540,000 

 

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



๗๙ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.3 แผนงานการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจัดทำธนาคารน้ำไต้
ดิน 

เพื่อเป็นการกกัเก็บ
น้ำไต้ดิน 

จัดฝึกอบรมเรียนรู้ในการ
จัดทำธนาคารน้ำไต้ดิน
ตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับครัวเรือน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรมีพื้นที่
ชุ่มน้ำเพิ่มขึ้น
หลังจากจัดทำ
ธนาคารน้ำไต้ดิน 

เพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาภาวะภัย
แล้ง 

สำนักปลัด 

8 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
หมู่ที่ 6 บา้นมะค่าปุ่ม  
(นานายนาย-นานายวิรัช) 

เพื่อมีน้ำไว้ใช้อุปโภค
และการเกษตร 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร            
ยาว 22 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

พื้นที่เกษตรชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
หมู่ที่ ๓ บา้นซับเม็ก  
(โป่งขี้หนู) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้
ในการเกษตรกรรม 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร            
ยาว 20 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

พื้นที่เกษตรชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
หมู่ที่ ๕ (บริเวณนานายหนุ่ม) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้
อุปโภคและ
การเกษตร 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร         
ยาว 20 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

พื้นที่เกษตรชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
หมู่ที่ 5 บา้นสองพี่น้อง 
(บริเวณนานายสมยั) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้
ในการเกษตรและ
การอุปโภค-บริโภค 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร            
ยาว 22 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

พื้นที่เกษตรชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น
สะพานหนึ่ง หมู่ที ่๓ 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้
อุปโภคและ
การเกษตร 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร           
ยาว 20 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

550,000 

 

550,000 

 

550,000 

 

550,000 

 

550,000 

 

พื้นที่เกษตรชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี 
(บริเวณนานายคำภา) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เป็นแนวกันไฟปา่ 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร            
ยาว 22 เมตร สูง 3 เมตร
รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต.โคคลาน กำหนด 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

ป้องกันไฟป่าและ
เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ป่าชุมชน
ร้อยละ 10 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และรักษาปา่ชุม
ชุน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๘๐ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.3 แผนงานการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างทางน้ำเข้า
สระ หมู่ที่ 4  บา้นไทยสามัคคี 
(สระประปา) 

เพื่อรับน้ำเข้าสระกกั
เก็บไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร อุปโภค 
บริโภค 

-วางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 
ซม. จำนวน 2 แถว           
แถวละ 15 ท่อน 
รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต.โคคลาน กำหนด 

80,000 
 

80,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ร้อยละ 80 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำที่เพียงพอ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น  
หมู่ที่ 2 (ชว่งนานายทัด-นาย
หนูกร) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้
ในการเกษตรและ
การอุปโภค-บริโภค 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
22 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

550,000 
 

550,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

พื้นที่เกษตรชุมชน
มีน้ำใชเ้พิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 
บ้านซับม่วง (คลองหินน้อย) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้ 
และแก้ไขปัญหาภยั
แล้ง รวมทั้งกา
ระบายนำ้ 

ขุดลอกคลอง ขนาดปาก
คลองกว้าง 12 เมตร ก้น
คลอง กว้าง 6 เมตร ยาว 
490 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.80 เมตร ลาดเอียง 
1:1 หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 7,182 ลบ.ม.
รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต.โคคลาน กำหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 
เพิ่มขึ้น และ
แก้ปัญหาภยัแล้ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 
บ้านสองพี่น้อง (คลองห้วย
ตะเคียน นานายสมัย) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้ 
และแก้ไขปัญหาภยั
แล้ง รวมทั้งการ
ระบายนำ้ 

ขุดลอกคลอง ขนาดปาก
คลองกว้าง 12 เมตร ก้น
คลอง กว้าง 6 เมตร ยาว 
750 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 
เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ
มีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,500 ลบ.ม.
รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 
เพิ่มขึ้น และ
แก้ปัญหาภยัแล้ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๘๑ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       3.3 แผนงานการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างทางน้ำเข้า
สระโป่งขยอง หมู่ที ่๒ 

เพื่อนำน้ำในฤดูฝน
เข้ามากักเก็บไว้ใน
ห้วย 

กว้าง 10-12 เมตร ยาว 
2๐๐๐ เมตร เฉลี่ยลึก 4-
6 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.โคคลาน 
กำหนด 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 

พื้นที่เกษตรชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 
บ้านไทยสามัคคี 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้ 
และแก้ไขปัญหาภยั
แล้ง รวมทั้งการ
ระบายนำ้ 

ขุดลอกคลอง ขนาดปาก
คลองกว้าง 10 เมตร           
ก้นคลอง กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร ลกึเฉลี่ย 
1.80 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
10,800 ลบ.ม. 
รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต.โคคลาน กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 
เพิ่มขึ้น และ
แก้ปัญหาภยัแล้ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

รวม 19 โครงการ - - 8,565,000 8,565,000 8,565,000 8,565,000 8,565,000 - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๒ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              3.4 แผนงานการพัฒนาก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ ๑ บา้นโคคลาน   
(เส้น เขาคันนา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ยาว ๓๐๐ เมตร 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการเงินอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที ่๒ บา้นซับม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

-ซ.บ้านแม่หมอ ยาว 200 
เมตร 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า หมู่ที ่๒ บา้นซับม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

-จากหน้าวัดซับม่วง-บ้าน
นายเบิ้ม สิงห์ปรีชา ยาว 
500 เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการเงินอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที ่๒ บา้นซับม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

-เส้นหลัง อบต.โคคลาน 
ยาว 800 เมตร 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า หมู่ที ่๒ บา้นซับม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

-เส้นบ้านนายตี ๋โพธ์เงิน-
บ้านนายสุนทร กำจัดภยั 
ยาว 300 เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่
น้อง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย 

เพิ่มเครื่องขยายเสียงสาย
ดรอปวาย ลำโพงฮอร์น 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 3 บา้นซับเม็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

-บ้านนางรำพึง จันทร์พุธ 
ยาว 500 เมตร 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 3 บา้นซับเม็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

-ซ.บ้านนายเหมยีน  
ยาว ๔๐๐ เมตร 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
3 บ้านซับเม็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

-ซ.นายปรีชาถึงบ้านนาย
โรจน์ ยาว 150 เมตร 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๘๓ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              3.4 แผนงานการพัฒนาก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 

-ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ถึงบ้าน
นางลำจวน ประโหมด ยาว 
1000 เมตร 

1,140,000 
 

1,140,000 
 

1,140,000 
 

1,140,000 
 

1,140,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 
 

-ซ.บ้านผู้ช่วยสมยั ยาว 500 
เมตร 
 

1,140,000 
 

1,140,000 
 

1,140,000 
 

1,140,000 
 

1,140,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 

-นายบุญเลิศ ยาว 800 
เมตร 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 

-นานายประยรู ยาว 800 
เมตร 
 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 

-ซ.บ้านนางเหมือน  
ยาว 500 เมตร 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 4 บา้นไทยสามัคคี 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 

-บ้านครูนอ้ย ถึงบ้านนาย
เจรญิ ยาว 200 เมตร 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

1,140,000 

 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง  
หมู่ที่ 5 บา้นสองพี่น้อง 

เพื่อให้มีแสงสว่างใน
เวลากลางคืนทำให้การ
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

-ซ.โรงเรียนประเสรฐิ-น้อยฯ 
ยาว 700 เมตร 
 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง  
หมู่ที่ 5 บา้นสองพี่น้อง 

เพื่อให้มีแสงสว่างใน
เวลากลางคืนทำให้การ
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

-ซ.หน้าโรงกลึง ยาว 700 
เมตร 
 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที ่
5 บ้านสองพี่น้อง 

เพื่อให้มีแสงสว่างใน
เวลากลางคืนทำให้การ
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

-ซ.บ้านนายวัลลภ-บ้านนาย
สำราญ ยาว ๒๐๐ เมตร 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๘๔ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              3.4 แผนงานการพัฒนาก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที ่
5 บ้านสองพี่น้อง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 

-สองพี่นอ้ง-ทางโค้ง ๕๐๐ 
เมตร 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

20 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที ่
5 บ้านสองพี่น้อง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 

-เส้นอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน 
ยาว 200 เมตร 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

21 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที ่
5 บ้านสองพี่น้อง 

เพื่อให้มีแสงสว่างใน
เวลากลางคืนทำให้การ
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

-เส้นบ้านนายสมพร จำปา
ทอง-บ้านนางสายทอง 
ยาว 400 เมตร 
 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

22 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที ่
5 บ้านสองพี่น้อง 

เพื่อให้มีแสงสว่างใน
เวลากลางคืนทำให้การ
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

-เส้นเลียบคลองส่งน้ำ-ห้วย
ตะเคียน ยาว 1000 เมตร 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
๖ บ้านมะค่าปุ่ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 

-ซ.ทางเข้าวัดโคคลาน  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
๖ บ้านมะค่าปุ่ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 

-ซ.บ้านปราณี ยาว ๒๐๐ 
เมตร 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า จาก
วัดซับเม็ก ไปนา นายเพ็ง เงา
งาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครวัเรือน 

ยาว 1,0๐๐  เมตร 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

26 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง
ทางหลวง หมู่ที่ 6 บ้านมะค่า
ปุ่ม (ทางหลวงหมายเลข 
3395)  

เพื่อให้มีแสงสว่างใน
เวลากลางคืนทำให้การ
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟส่องสว่าง ความสูง
จากดวงถึงโคม 9 เมตร แบบ
โคมไฟกิ่งเดีย่วทางหลวง 
จำนวน 10 ต้น 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๘๕ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  
    เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              3.4 แผนงานการพัฒนาก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง
ทางหลวงหมู่ที่ 5 (ทางหลวง
หมายเลข 3486 บา้นทาง
โค้ง) 

เพื่อให้มีแสงสว่างใน
เวลากลางคืนทำให้
การเดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

โคมไฟกิ่งเด่ียวทางหลวง
จำนวน 10 ต้น 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายหมู่ที ่1 บา้นโคคลาน 

เพื่อปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย 

เพิ่มเครื่องขยายเสียงสาย
ดรอปวาย ลำโพงฮอร์น 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายหมู่ที ่4 บา้นไทย
สามัคคี 

เพื่อปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย 

เพิ่มเครื่องขยายเสียงสาย
ดรอปวาย ลำโพงฮอร์น 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

30 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
บ้านมะค่าปุ่ม หมู่ที่ 6 (ฝั่งโขง) 

เพื่อให้มีแสงสว่างใน
เวลากลางคืนทำให้
การเดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

ยาว 1,000 เมตร 1,000,000 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.2 
(จากบา้นนายตี๋ ถึง บา้น นาง
ลำดวน แสงจันทร์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ยาว 300 เมตร 90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.4 
ซอยบ้านนายสุนทร ถึงบ้าน
นายพัน อุปะล ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ยาว 500 เมตร 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในตำบลโคคลาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ยาว 5,000  เมตร 5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

34 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในตำบลโคคลาน 

เพื่อให้มีแสงสว่างใน
เวลากลางคืนทำให้
การเดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

ยาว 1,000 เมตร 1,000,000 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 34 โครงการ - - 28,320,000 28,320,000 28,320,000 28,320,000 28,320,000 - - - 

แบบ ผ.02 



๘๖ 
 
 



๘๖ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   เชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวและกีฬา 
       4.1 แผนงานการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนกัในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้าง
จิตสำนึกหวงแหน 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ระบบนิเวศมีความ
สมดุลเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

ประชาชนไดใ้ช้
ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ 

สำนักปลัด 

2 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว  

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในตำบล  เช่น การ
ปลูกป่าทดแทน 
ปลูกไม้หายาก 

ปลุกป่าในพื้นที่ตำบล
โคคลาน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

มีความสมดุลใน
ระบบนิเวศร้อยละ 
30 

ต้นไม้มีจำนวนเพิ่ม
มากขึ้นสร้างความ
สมดุลในระบบ
นิเวศ 

สำนักปลัด 

3 โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก
อนุรักษ์พันธุป์ลาในสระน้ำ
สาธารณะ  
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พันธุ์ปลา/ขยายพันธุ์
ปลาธรรมชาต ิ

จัดหาพันธุ์ปลาและรักษา
พันธุ์ปลาแบบธรรมชาต ิ

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

มีแหล่งพันธุ์ปลา
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ร้อยละ 80 

มีแหล่งพันธุ์ปลา
ธรรมชาติที่ออกไป
วางไข่เป็นแหล่ง
อาหารให้
ประชาชน 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



๘๗ 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   เชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวและกีฬา 
       4.1 แผนงานการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนกัในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่
ใจสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
โครงการห้องน้ำสะอาด 

เพื่อเป็นการสร้าง
ความมีระเบียบ
เรียบร้อยและสะอาด
ริมสองข้างถนน 

ถนนเส้นบ้านสองพี่น้อง-
บ้านซับเม็ก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สภาพแวดล้อม
แวดล้อมริมสอง
ข้างถนนได้รับการ 
ดูแล ร้อยละ 50 

สองข้างถนนมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

สำนักปลัด/
กอง

การศึกษา/
กองช่าง 

5 โครงการป้องกันไฟป่า เพื่อคุ้มครองป้องกัน
มิให้ไฟไหม้ป่า 

ฝึกอบรม/ฝึกซ้อม
ปฏิบัติการ 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ป่าอุดมสมบูรณ์
ของป่าชุมชนร้อย
ละ 80 

ป่าไม้  พันธุ์พืช  
สัตว์ป่า มีความ
อุดมสมบูรณ์ ไม่
ถูกทำลาย 

สำนักปลัด 

6 โครงการจัดสร้างสวนสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
และพระราชินี (บริเวณหลัง 
รพ.สต.) 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในตำบล  เช่น การ
ปลูกต้นไม้ประจำ
รัชกาล ปลูกไม้หา
ยาก และเป็นสวน
สุขภาพ 

สวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรตพิระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระ
ราชินี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนใช้เป็น
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและออก
กำลังกาย ร้อยละ 
50 

ประชาชนในพื้นที่
ใด้ใช้ประโยชน์
จากสวนสขุภาพ 

สำนักปลัด/
กองช่าง 

รวม 6 โครงการ - - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - - - 

 

 

แบบ ผ.02 



๘๘ 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   เชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวและกีฬา 
 4.2 แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมลูฝอย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสร้างจิตสำนึกคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย
ครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะ 
ทำรีไซเคิล  

เพื่อให้ประชาชน 
ตระหนักและเข้าใจ
การคัดแยกขยะ/
กำจัดขยะ 

ฝึกอบรม/จัดซ้ือ-จัดทำถัง
คัดแยกขยะ 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

ขยะมูลฝอยมีการ
บริหารจัดอยา่งถูก
วิธีร้อยละ 80 

ประชาชนสามารถ
คัดแยกขยะและ
นำมาใช้ประโยชน์
ได้และกำจัดยา่ง
ถูกวธิ ี

สำนักปลัด 

2 โครงการขุดบ่อขยะ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคคลาน 
(พื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 5) 

เพื่อใช้เป็นที่กำจัด
ขยะภายในตำบล
โคคลาน 

บ่อขนาด 1,600 ตาราง
เมตร ลึก 4 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตำบลโคคลาน
สะอาดร้อยละ 
80 

ตำบลโคลาน
สะอาด ปราศจาก
ขยะ 

สำนักปลัด/
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ 
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคคลาน (พื้นที่สาธารณะ หมู่
ที่ 5) 

เพื่อแสดงแนวเขตที่
ชัดเจน 

ล้อมรั้ว 30 ไร่ พร้อม
ประตูเหล็ก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแนวเขตร้อยละ
ร้อย 

มีประตูล้อมรอบ
บ่อขยะ 

สำนักปลัด/
กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 - - - 

 

 

 
 

แบบ ผ.02 



๘๙ 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   เชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวและกีฬา 
 4.3 แผนงานการพัฒนากีฬาและการนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ทางด้านการกีฬา  

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกกำลังกาย  

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการ
ออกกำลังกายร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการ
ออกกำลังกาย 

 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพติดใน
เขตพื้นที่อำเภอตาพระยา  

เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ
ชุมชน พนักงานและ
ประชาชน ออกกำลัง
กาย เล่นกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพติด
ในเขตพื้นที่อำเภอตาพระ
ยา 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนมี
สุขภาพพลานามยั
สมบูรณ์แข็งแรง 
ร้อยละ 80 

ประชาชน/
พนักงาน ลูกจ้างมี
สุขภาพพลานามยั
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการชีวิตสดใส วัยสูงอายุ 
ด้วยการส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต  

เพื่อส่งเสริมให้
ผูสู้งอายุมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่
ดี 

จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ออกกำลังกาย เล่นกีฬาที่
เหมาะสมกับชว่งอาย ุ

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ผู้สูงอายุ/
ประชาชนมี
สุขภาพกาย-จิต
และพลานามยั
สมบูรณ์แข็งแรง 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุ/
ประชาชน/มี
สุขภาพกาย-จิต
สมบูรณ์แข็งแรง 

สำนักปลัด 

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

 

 

แบบ ผ.02 



๙๐ 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   เชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวและกีฬา 
 4.4 แผนงานการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียว 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่ที่ 3-4  

เพื่อพัฒนาสถานที่
(จุดเด่น) ในชุมชนให้
เป็นศูนย์เรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยว 

พัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่
พักผ่อน 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

ชุมชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีอาชพี
และรายได้จาก
การท่องเท่ียว 

สำนักปลัด/
กอง

การศึกษาฯ 

2 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่อปลูกต้นโคคลาน 
พืชสมุนไพรประจำ
ถิ่น ต้นมะขามป้อม
และพืชพันธุ์ท้องถิ่น
ชนิดอื่นๆ พัฒนาต่อ
ยอดเป็นสินค้าและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

ดำเนินการตามโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.) 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประโยชน์ได้จาก
พืชสมุนไพร ร้อย
ละ 70 

ประชาชนทั่วไป
เข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชน เพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ 

 

สำนักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 



๙๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและปฏบิตัิตามนโยบายของรัฐบาล 
       5.1 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดทำเวทีประชาคม 
จัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
คิด ร่วมทำ และร่วม
แก้ไขปัญหาตา่งๆ ใน
พื้นที่ 

จัดประชุมเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับ
ตำบล 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนมีส่วนใน
การพัฒนาท้องถิ่น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ทำให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการ
เลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 

เพื่อให้ประชาชนรู้
สิทธิ-หน้าที่ใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

การฝึกอบรมสัมมนาและ
รณรงค์ตามวิธี
ประชาธิปไตยประชาชน
ทั้งตำบล 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชนมีส่วน
ทางการเมือง
ระดับท้องถิ่นร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมือง
และตระหนักใน
สิทธิหน้าที่พลเมือง 

สำนักปลัด 

3 โครงการจัดกิจกรรมสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้คน
ไทยมีความสามัคคี
ปรองดอง 
สมานฉันท ์

จัดกิจกรรมเสริมความ
สามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ทั้ง 6 หมูบ่้าน  

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนคนไทย
มีความสามัคคี 
ร้อยละ 80 

ประชาชนคนไทย
มีความสามัคคีมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเมือง 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



๙๒ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและปฏบิตัิตามนโยบายของรัฐบาล 
       5.1 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตำบลโคคลาน 

เพื่อจัดอบรมให้
ความรู้การด้านตา่งๆ
ให้เด็กและเยาวชน  

อบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตำบลโคคลาน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็กและเยาวชน มี
ความรู้ความเขา้ใจ
ในการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม 
ครอบครัวอบอุน่ 
ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชน 
ปฏิบัติตนได้
เหมาะสม มี
ครอบครัวที่อบอุ่น 

สำนักปลัด 

5 โครงการฝกึอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการบริหารของ
ผู้บริหาร สมาชกิสภา พนกังาน
ส่วนตำบล ลกูจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง เพื่อปอ้งกนัและ
แก้ไขการทุจริต 

เพื่อส่งเสริม และ 
สนับสนุนให้บุคลากร
มีสำนึกต่อปัญหาการ
ทุจริต 

อบต.โคคลานไร้การทุจริต 
100% 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

การทุจริตเป็นศูนย ์ อบต.โคคลานมี
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไร้
การทุจริต 

สำนักปลัด 

6 โครงการเยาวชนสดใส ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกบัโทษของยา
เสพติด 

อบรม ให้ความรู้เกีย่วกับ
ยาเสพติด โทษ และปัญหา
ยาเสพติด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนรูถ้ึงปัญหา 
และโทษของยาเสพ
ติด รอ้ยละ 100 

เยาวชน ชุมชน
ห่างไกลยาเสพติด 

สำนักปลัด 

7 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ในระดับ
พื้นที่ 

เพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรอืไม่
สามารถชว่ยเหลือ
ตนเองได้ในการ
ดำรงชีวิต โดยการอาจ
ให้เป็นสิ่งของ 

ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นทีด่้านต่างๆ ดังตอ่ไปนี ้
-ด้านสาธารณภยั 
-ด้านส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
-ด้านการเกษตร 
-ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้มีสิทธิ
ได้รับความ
ช่วยเหลือตาม
ระเบียบฯ ร้อยละ 
100 

ประชาชนผู้มีสิทธิ
ได้รับความ
ช่วยเหลือตาม
สมควรแก่กรณี 

สำนักปลัด 

รวม 6 โครงการ - - 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 - - - 

แบบ ผ.02 



๙๓ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและปฏบิตัิตามนโยบายของรัฐบาล 
       5.3 แผนงานการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

เพื่อสำรวจความพึง
พอใจของประชาชน
ในการรับบริการ
สาธารณะ จาก 
อบต.โคคลาน 

ประชาชนชาวตำบล
โคคลาน  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนชาว
ตำบลโคคลาน 
ร้อยละ 100 

ได้รับทราบถึง
ปริมาณความพึง
พอใจที่มีต่อ อบต.
โคคลาน 

ทุกกอง/
สำนักใน
สังกัด 

2 โครงการองค์การบริหารส่วน
ตำบลเคลื่อนที่ 

เพื่อออกหน่วย
เคลื่อนที่รับฟังปัญหา
และให้บริการ
ประชาชนเชิงรุก 

จัดกิจกรรมรับฟังปัญหา
และให้บริการประชาชน
เชิงรุก 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ร้อยละ 70 ของ
การรับทราบ
ปัญหาชุมชน 

อบต.ได้รับทราบ
ปัญหาของ
ประชาชนและ
ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี 

ทุกกอง/
สำนักใน
สังกัด 

3 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา 
คณะกรรมการชุมชน แกนนำ
ชุมชน พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนกังานจ้าง 
และกลุ่มอาชพี 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง  

อบรม/สัมมนาฝึกอบรม
เรียนรู/้ศึกษาดูงาน 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
เพื่อบริการ
ประชาชน 

บุคลากรได้ร่วม
ขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสอดคล้องกับ
นโยบายแห่งรัฐ 

สำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 



๙๔ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและปฏบิตัิตามนโยบายของรัฐบาล 
       5.3 แผนงานการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจังหวัดและหรือ
อำเภอเคลื่อนที ่

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานและ
เตรียมรองรับ
โครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ 

เตรียมความพร้อมสถานที่
และกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง
อื่นๆ ที่จำเป็น 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

100,000 

 

ประชาชนได้รับ
บริการที่ดีร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับ
บริการที่ดีจาก
ภาครัฐและข้อมูล
ข่าวสาร 

ทุกกอง/
สำนักใน
สังกัด 

5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงการให้บริการ
ประชาชน 

ประชาชนชาวตำบล
โคคลานได้ประโยชน ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนชาว
ตำบลโคคลาน
เข้าถึงการ
ให้บริการอยา่ง
ทั่วถึง ร้อยละ 
100 

ประชาชนชาว
ตำบลโคคลาน
เข้าถึงการ
ให้บริการอยา่ง
ทั่วถึง 

กองคลัง 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อเพิ่มประสิทธ ิ
ภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

ประชาชนตำบลโคคลาน 
จำนวน 60 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการ
จัดเก็บรายได ้

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

รวม 6 โครงการ - - 530,500 530,500 530,500 530,500 530,500 - - - 

 

 
 

แบบ ผ.02 



๙๕ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและปฏบิตัิตามนโยบายของรัฐบาล 
       5.4 แผนงานการพัฒนาการป้องกัน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และบำบัด รักษาผูต้ิดยาเสพตดิและโรคเอดส์ และการส่งเสรมิชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาตำบล
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ออก
กำลังกาย ไม่ยุ่งเกี่ยว
ยาเสพติด 

จัดงานแข่งขันกีฬาตำบล
ต้านภัยยาเสพติด 
“โคคลานคัพ” 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนได้ออก
กำลังกาย ไม่ยุ่ง
เกี่ยวยาเสพติด
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
สุขภาพพลานามยั
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพติด ใน
พื้นที่อำเภอตาพระยา 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ออก
กำลังกาย ไม่ยุ่งเกี่ยว
ยาเสพติด 

จัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพติด 
ในพื้นที่อำเภอตาพระยา 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนได้ออก
กำลังกาย ไม่ยุ่ง
เกี่ยวยาเสพติด
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
สุขภาพพลานามยั
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการป้องกัน บำบัด และ
ฝึกอาชีพ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดฝึกอาชีพให้เยาวชน
หรือกลุ่มเสี่ยง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปัญหายาเสพติด
ในชุมชนและ
โรงเรียนลดลงร้อย
ละ 20 

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลงประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สำนักปลัด 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์ 

เพื่อป้องกัน
โรคติดต่อ(เอดส์)ใน
ชุมชนและโรงเรียน 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ป้องกันโรคติด-ต่อ
(เอดส์)ในชุมชน
และโรงเรียนร้อย
ละ 50 

การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ
(เอดส์)ในชุมชน
และโรงเรียนลดลง 

สำนักปลัด 

5 โครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง 

เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว ช่วยลด
ปัญหาสังคม/ยาเสพ
ติด 

ฝึกอบรมให้ความรู้และ
ออกเยีย่มครอบครัว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ชุมชนมีครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ปัญหาสังคมลดลง
เด็กเยาวชนไม่ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 

สำนักปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 - - - 

แบบ ผ.02 



๙๖ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและปฏบิตัิตามนโยบายของรัฐบาล 
              5.5 แผนงานการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขับเคลื่อนการนำหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
หมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงการ
ขับเคลื่อนการนำ
หลักปรัชญาฯ สูก่าร
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้ประชาชน
รวมกลุ่มและดำเนิน
กิจกรรม 

๑๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

ประชาชนดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชน
เข้มแข็งประชาชน
อยู่ดี มีสุข 

สำนักปลัด 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๙๗ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและปฏบิตัิตามนโยบายของรัฐบาล 
              5.6 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของจังหวัด อำเภอและหน่วยงานอื่นๆ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน
สำคัญของชาติ 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
อำเภอตาพระยาใน
การจัดงานรัฐพิธ ี

จัดงานรัฐพิธีสำคัญ 1๒๐,๐๐๐ 1๒๐,๐๐๐ 1๒๐,๐๐๐ 1๒๐,๐๐๐ 1๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
จงรักภักดี สถาบัน
สำคัญของชาติ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีความ
สามัคคี และ
จงรักภักดี เทิดทูน
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

สำนักปลัด 

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแกว้  

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ ให้แก่
อำเภอ/จังหวัด ใน
การจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงาน
กาชาด 

การจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัดสระแกว้  

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
. 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนเข้าใจ
รากเหง้า
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
คงอยู่คู่กับชุมชน 

สำนักปลัด 

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
อำเภอตาพระยา ใน
การป้องกัน ลด
อุบัติเหตุ 

บริการประชาชน ในการ
เดินทางชาวงเทศกาลปี
ใหม่ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชน
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
ร้อยละ 80 

อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

4 โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ 
ศป.ปส. อ.ตาพระยา 

อุดหนุนงบประมาณ
ศูนย์ ศป.ปส. อ.ตา
พระยา 

เฝ้าระวัง/ป้องกันการ
การค้ายาเสพติด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
อำเภอตาพระยา
ร้อยละ 50 

ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ลดลงสังคม/
ชุมชน มีความสงบ
สุข 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



๙๘ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและปฏบิตัิตามนโยบายของรัฐบาล 
              5.6 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของจังหวัด อำเภอและหน่วยงานอื่นๆ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
อำเภอตาพระยา ใน
การป้องกัน ลด
อุบัติเหตุ 

บริการประชาชน ในการ
เดินทางช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ประชาชน
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
ร้อยละ 80 

อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

6 โครงการเงินอุดหนุนศูนย์
อำนวยการปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
สระแก้ว 

อุดหนุนงบประมาณ
ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดสระแกว้ 

เฝ้าระวัง/กวาดลา้ง
ปราบปรามการค้ายาเสพ
ติด 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ชุมชน มีความสงบ
สุขร้อยละ 80 

ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ลดลง
สังคม/ชุมชน มี
ความสงบสุข 

สำนักปลัด 

7 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ ให้แก่
อำเภอตาพระยาใน
การดำเนิน
โครงการฯ 

ประชาชนตำบลโคคลาน
ได้รับความช่วยเหลือ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ รอ้ยละ 
70 

ประชาชน ได้รับ
ประโยชน์ในการ
ดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ดังกล่าว 

สำนักปลัด 

รวม 7 โครงการ - - 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 



๙๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยแลยะกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการนวัตกรรม
พลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์
เพื่อการเกษตร 

เพื่อใชพ้ลังาน
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์
เพื่อการเกษตร 

พลังานไฟฟ้าโซล่า
เซลล์เพื่อ
การเกษตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
พลังงานไฟฟ้า
โซลาเซลล์ ร้อย
ละ 20 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 1,2,3,4,6 กองช่าง 

2 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการ
เพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรทำให้
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ฝึกอบรมและฝึก
ทดลองแปรรูป
สินค้าทาง
การเกษตร 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัการแปร
รูปสินค้าทาง
การเกษตรทำให้มี
รายได้เพิ่ม 

หมู่ที่ 1,2,3,4,6 สำนักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน 
พึ่งตนเองลด
รายจ่าย เพิ่ม
รายได้ 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชนในการ
ทำเกษตรอินทรี
โดยไม่ใช้สารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

หมู่ที่ 1,2,3,4,6 สำนักปลัด 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๐ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยแลยะกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์และ
การใช้ปุ๋ยชวีภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน 
พึ่งตนเองลด
รายจ่าย เพิ่ม
รายได้ 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชนในการ
ทำเกษตรอินทรี
โดยไม่ใช้สารเคมี 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

สำนักปลัด 

5 โครงการจัดซ้ือพันธุ์
ข้าวหอมมะล ิ

เพื่อให้กลุ่ม
เกษตรกรมีข้าว
พันธุ์ดีในการ
เพาะปลูกทำให้มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อพันธุ์ข้าว
มะลิให้กลุ่ม
เกษตรกรยืมไป
และนำผลผลิตคืน 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

เกษตรกรมีเมล็ด
ข้าวพันธุ์ดี
ครอบคลุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50 

เกษตรกรมีเมล็ด
ข้าวพันธุ์ดีในการ
เพาะปลูก ช่วยเพิ่ม
ผลผลิต 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

สำนักปลัด 

6 โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 
800 ตร.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พืชผลททาง
การเกษตรไม่
เสียหาย 

เกษตรกรมีที่ตาก
ผลผลิตเพียงพอ 

หมู่ที่ 4 กอองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๑ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยแลยะกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ ปลูกผัก
ไฮโดรโปรนิกส์เพื่อ
สุขภาพ 

สนับสนุน
งบประมาณกลุ่ม 
ปลูกผักไฮโดรโปร
นิกส์เพื่อสุขภาพ 

กลุ่ม ปลูกผัก
ไฮโดรโปรนิกส์เพื่อ

สุขภาพมี
งบประมาณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

หมู่ที่ 6 สำนักปลัด/
กองคลัง 

รวม 7 โครงการ - - 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประชาชนทุกคน
ปลอดภัยจากสาร
เสพติดทุก
ประเภท 

ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยจากสาร
เสพติดทุกประเภท 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปราชนทุกคน
ปลอดภัยจาก
สารเสพติด ร้อย
ละ 100 

ประชาชทุกคน
ได้รับความ
ปลอดภัยจากสาร
เสพติดทุกประเภท 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

สำนักปลัด 

2 โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการ   
ผู้ป่วยเร้ือรัง 

เพื่อดำเนินการให้
ความรู้และเยีย่ม
บ้านผู้สูงอาย ุ
ผู้ป่วยเร้ือรัง 

มอบถุงยังชีพและ
แนะนำให้ความรู้
ด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี ร้อย
ละ 80 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
ผู้พิการมีกำลังใจใน
การดำรงชีพ 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

สำนักปลัด 

3 โครงการป้องกัน 
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
ไข้หวัดโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
ไข้หวัด โรคพิษ
สุนัขบ้าในชุมชน 

จัดซื้อวัสดุ
เคมีภัณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีชีวิต
ปลอดภัยต่อโรค 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีชชีวิตที่
ปลอดภัย 
ปราศจากโรค 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๓ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรคให้แก่
ประชาชนในพื้นที ่

ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดต่อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ปราศจากโรค
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงการแพร่
ระบาดของโรค
ต่างๆ ลดลง 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

สำนักปลัด 

5 โครงการอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์ 

ประเพณีลอย
กระทงยังคงอยู่คู่
กับชุมชน 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

กองการศึกษา
ฯ 

6 โครงการอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณี
วันเข้าพรรษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณวีัน
เข้าพรรษา 

ประเพณีลอย
กระทงยังคงอยู่คู่
กับชุมชน 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

กองการศึกษา
ฯ 

7 โครงการอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณลีอย
กระทง 

ประเพณีลอย
กระทงยังคงอยู่คู่
กับชุมชน 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

กองการศึกษา
ฯ 

 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๔ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการอนุรักษ์ 
สืบสาน ประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณบีุญบั้ง
ไฟ 

ประเพณีลอย
กระทงยังคงอยู่คู่
กับชุมชน 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

กองการศึกษา
ฯ 

รวม 8 โครงการ - -- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม  
    เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล (บริเวณบา้น
นายสุภาพ) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งประชาชน
มีน้ำสะอาดใช้ใน
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล
ขนาดกลาง-ใหญ ่
สูบจ่ายตรง 
(ค่าเฉลี่ยความลึก
ตั้งแต่ 130 เมตร) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ใน
ครัวเรือนอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ระบบประปา
ครอบคลุมร้อยละ 
20 

หมู่ที่ 2 กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกและ
ขยายคลองสระวัดซับ
เม็ก 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้
ใช้ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 
รวมทั้งการะบาย
น้ำ 

ขุดลอกคลอง ขนาด
ปากคลองกว้าง 12
เมตร กน้คลอง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
750 เมตร ลกึเฉลี่ย 
2 เมตร ลาดเอียง 
1:1 หรือมีปรมิาณ
ดินขุดไมน่้อยกว่า 
13,500 ลบ.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 
เพิ่มขึ้น และ
แก้ปัญหาภยัแล้ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

หมู่ที่ 3 กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๖ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม  
    เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นแบบรถขา้มได้ 
(เส้นนายบุญโฮม) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 22 
เมตร สูง 3 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 พื้นที่เกษตร
ชุมชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ที่ 4 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นแบบรถขา้มได้ 
(เส้นนายเด่น) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 22 
เมตร สูง 3 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 พื้นที่เกษตร
ชุมชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ที่ 4 กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นแบบรถขา้มได้ 
(เส้นนางบุญถิ่น) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 22 
เมตร สูง 3 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 พื้นที่เกษตร
ชุมชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ที่ 4 กองช่าง 

6 โครงการไฟส่องสว่าง
รอบบ้านมะค่าปุ่ม 
(ฝั่งโขง) 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ในเวลากลางคืน 

ยาว 1000 เมตร 300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

มีความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 6 กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๗ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม  
    เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขยายเขต
บริการไฟฟ้า ซอย
บ้านนายสบุิน 

เพื่อให้ประชาชมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ 

ยาว 2000 เมตร 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 5 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ำล้นแบบรถ
ข้ามได้บริเวณสระ
ประปาทางโค้ง 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้
ใช้ในการเกษตร
และเป็นแนวกัน
ไฟป่า 

ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 22 
เมตร สูง 3 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 พื้นที่เกษตร
ชุมชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
และอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ที่ 5 กองช่าง 

9 โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ำขา้ง
บ้านนายถนอม 
โสดาจันทร ์

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้
ใช้ และแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 
รวมทั้งการะบาย
น้ำ 

ขุดลอกคลอง ขนาด
ปากคลองกว้าง 12
เมตร กน้คลอง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
750 เมตร ลกึเฉลี่ย 
2 เมตร ลาดเอียง 
1:1 หรือมีปรมิาณ
ดินขุดไมน่้อยกว่า 
13,500 ลบ.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 
เพิ่มขึ้น และ
แก้ปัญหาภยัแล้ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

หมู่ที่ 5 กองช่าง 

รวม 9 โครงการ - - 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 - - - - 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   เชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและกีฬา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
จิตสำนึกคัดแยก
ขยะและกำจัดขยะ
มูลฝอยครัวเรือน 
โดยการคัดแยก
ขยะทำรีไซเคิล 

เพื่อให้ประชาชน 
ตระหนักและ
เข้าใจการคัดแยก
ขยะ/กำจัดขยะ 

ฝึกอบรม/จัดซ้ือ-
จัดทำถังคัดแยก
ขยะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ขยะมูลฝอยมี
การบริหารจัด
อย่างถูกวิธีร้อย
ละ 80 

ประชาชนสามารถ
คัดแยกขยะและ
นำมาใช้ประโยชน์
ได้และกำจัดยา่งถูก
วิธ ี

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

สำนักปลัด 

2 โครงการสร้าง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตสำนึก
ให้แก่ประชาชน
ได้ตระหนักถึง
คุณค่าของ
ธรรมชาติ 

ฝึกอบรมแก่
ประชาชนในตำบล
โคคลาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สิ่งแวดล้อมได้รับ
การคุ้มครอง 
ดูแลร้อยละ 50 

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการคุ้มครอง 
ดูแล 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

สำนักปลัด 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๙ 
 

ที่นำมาจากแผนหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและปฏบิตัิตามนโยบายของรัฐบาล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประชาคม
หมู่บ้านเพื่อ
รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมทำ 
และร่วมแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ใน
พื้นที่ 

จัดประชุมเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดบั
ตำบล 

- - - - - ประชาชนมีส่วน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ทำให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

สำนักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนรู้
สิทธิ-หน้าที่ใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

การฝึกอบรม
สัมมนาและ
รณรงค์ตามวิธี
ประชาธิปไตย
ประชาชนทั้ง
ตำบล 

- - - - - ประชาชนมีส่วน
ทางการเมือง
ระดับท้องถิ่น
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมือง
และตระหนักใน
สิทธิหน้าที่พลเมือง 

หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 

สำนักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - - - 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๑๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรกคริองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหดสระแก้ว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   เชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและกีฬา 
       4.2 แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ จัดเก็บขยะภายใน
ตำบลโคคลาน 

รถบรรทุกขยะขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกวา่ 
6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ
กว่า 170 กิโลวัตต ์
แบบอัดท้าย 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

ตำบลโคคลาน
สะอาดร้อยละ 
80 

ตำบลโคลาน
สะอาด ปราศจาก
ขยะ 

สำนักปลัด 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสริมเหล็กเช่ือมบ้าน
ไทยสามัคคี-บ้านซับเม็กหมู่ที่ 
3-4 
 

เพื่อเส้นทาง
คมนาคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ถนน ยาว 7,000 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 

34,742,000 

 

34,742,000 

 

34,742,000 

 

34,742,000 

 

34,742,000 

 

ประชาชน
คมนาคมสะดวก
ร้อยละ 80 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัยมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 37,720,000 37,720,000 37,720,000 37,720,000 37,720,000 - - - 

 

แบบ ผ.02/2 



๑๑๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ ห
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV  
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคคลาน 

192,000 
    

กอง
การศึกษาฯ 

2 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV  
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเม็ก 

140,800 
    

กอง
การศึกษาฯ 

3 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV  
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามคัคี 

166,400 
    

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

4.1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนด 
 (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
 (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
 (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
 (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
 (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)   
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับคณะกรรมการฯ                       
จะพิจารณา 

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕66–๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ไปปฏิบัตินั้น จะต้องมี
การติดตามประเมินผล ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโครงการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธ์
ของโครงการตามแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน โดยมีตัวชี้วัด   ที่จัดทำในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผล 
 การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 

๑. ให้สำนัก/ส่วน นำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งการวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนงาน/
โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ตลอดจนการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง 

๒. กำหนดวงเงินงบประมาณประจำปี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการแผนงานและ
โครงการในระดับท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

          ๓. การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 
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การติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม และประเมินผลเป็นกระบวนการทำให้ทราบถึงการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในที่นี้คือ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
จะช่วยในการบริหารจัดการองค์กร การกำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรในอนาคต 
  การติดตามผล 
  เป็นกระบวนการ และวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ 
  การประเมินผล 
  เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กำหนด การควบคุมเร่งรัดการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดผลผลิต 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการดำเนิน
โครงการต่อเนื่อง หรือ โครงการทำนองเดียวกันต่อไป 
  สำหรับห้วงระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคคลาน เห็นควรให้มีการประเมินฯ เป็น ๒ ระยะ คือ 

๑) การติดตาม และประเมินผลระหว่างแผนพัฒนา 
  เป็นการประเมินผลระหว่างปีงบประมาณเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการของโครงการ
ในช่วงใดช่วงหนึ่งซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสมที่จะทำการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการการประเมินผลใน
ลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่ามีผลสำเร็จเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที ่จะแก้ไขด้วยวิธีการใด เพื ่อให้โครงการดังกล่าวลุล่วงไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  นอกจากนี้การประเมินผลระหว่างการดำเนินงานยังเป็นเครื่องชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการ มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้องใกล้เคียงความจริงมากน้อยเพียงใด เมื่อได้ข้อมูลในเรื่องนี้ผู้รับผิดชอบโครงการก็อาจปรับแผนหรือ
โครงการให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
  ดังนั้น การติดตามและประเมินผลในลักษณะนี้จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในระบบการบริหาร
โครงการในปัจจุบัน ซึ่งการติดตามและประเมินผลระหว่างการดำเนินการโครงการควรจะดำเนินการในช่วงเดือน
มิถุนายนของปี เพราะโครงการได้มีการดำเนินการหลังจากเริ่มปีงบประมาณมาแล้วประมาณ ๘ เดือน ทั้งนี้จะได้นำ
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้ดำเนินงานสอดคล้องกับผลผลิตหรือ
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ รวมทั้งเพื่อจะได้ตรวจสอบว่ายังมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่ยังไม่ได้
เริ่มทำภายในปีงบประมาณ 
  ๒) การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ 
  เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อหาข้อสรุป
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนหรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จ 
และความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะนำมาเป็นบทเรียน ที่จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับโครงการใหม่ 
ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงการที่ได้ทำการประเมินผลนี้ 
 
 



๑๑๔ 
 

  (๑) การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายตามงบประมาณเม่ือเทียบกับเป้าหมาย 
  เป็นการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการ
ดำเนินโครงการตามแผนว่าเป็นไปตามที่ได้กำหนดในโครงการ หรือ กิจกรรมมากน้อยเพียงใด 
  (๒) การติดตามและประเมินผลกระบวนการดำเนินงานตามแผน 
  เป็นการติดตามและประเมินผล กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือ 
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์รวมถึงการสรุปปัญหา และ
อุปสรรคในกระบวนการทำงาน 
  (๓) การติดตามและประเมินผลผลิตของการดำเนินโครงการ 
  เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต (Output)  ที่ได้จากการดำเนินโครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ การประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสามารถดำเนินงาน ตาม
โครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่ ซึ ่งรวมถึงการจัดหาสิ่งของหรือการ
ให้บริการที่ผลิตโดยหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้กับประชาชนว่ าได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาหรือไม่ ทั้งนี้โดยใช้เป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ได้กำหนดเป็นเครื่องมือที่จะนำไปติดตามและประเมินผลโดย
เปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ 
  (๔) การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ 
  เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือ เป็นการประเมินผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่าประชาชน และชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ได้รับประโยชน์จากสิ่งของ
หรือบริการที่จัดทำหรือผลิตโดยหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อันเป็นผลผลิต ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคคลาน ที่กำหนดในแต่ละโครงการและกิจกรรมหรือไม่  ทั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณา
จากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการดำเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และกิจกรรมที่ระบุไว้
หรือไม่ เพียงใดและหากไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค คืออะไร เพื่อจะได้นำบทเรียนที่ได้เรยีนรู้
จากโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต 
  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประกอบด้วย  
  (๑)  ประธานสภาท้องถิ่น              ประธานคณะกรรมการ 
  (๒)  ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  กรรมการ 
  (๓)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน         กรรมการ 

(๔)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน  กรรมการ 
(๕)  ผู้แทนฝ่ายบริหารที่คัดเลือกกันเอง     จำนวน ๒ คน       กรรมการ 
(๖)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก     จำนวน ๒ คน             กรรมการ 
โดยให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

  ๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒. ดำเนินการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนา 

๓. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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3. สรุปการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

สระแก้ว ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นกลาง สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดและมาก ในการได้รับ
บริการโครงการบริการด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93.99 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 
93.85 ด้านจัดเก็บรายได้/ภาษี คิดเป็นร้อยละ 93.36 และด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ ๘
9.21  

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 พัฒนาคุณภาพของคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ 
สนับสนุน/ส่งเสริม 

-ส่งเสริมการทำเกษตรแบบอินทรีย์ 
-ส่งเสริมการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 
-ส่งเสริมการดำรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ส่งเสริมระบบชลประทานให้ทั่วถึงครอบคลุม 

 -ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
-ปัญหาการแพร่กระจายของโรคติดต่อ เช่น เอดส์  
-ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
-ปัญหาการออกจากระบบการศึกษากลางคัน 
-ปัญหาการใช้เคมีในการทำการเกษตร 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ผลจากการพัฒนา งบประมาณส่วนมากจะมุ่งพัฒนาโครงการพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น                
รองมาเป็นด้านสังคมและสวัสดิการ ถัดไปเป็นด้านการศึกษา ซึ่งหนึ่งบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ที่ประจักษ์ชัดที่ประชาชนสัมผัสได้และเห็นเป็นรูปธรรมชัดจน คือ การทำบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ประชาชนจะพึงพอใจและเชื่อมั่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนี้ เพราะเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล การบริการสาธารณะด้านอื่นๆ เป็นอำนาจหน้าที่ที่สัมพัทธ์กับหน่วยงานอื่น เช่น งานสาธารณ สุข 
ต้องอิงกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข หรืองานด้านสวัสดิการสังคม จะมีหน่วยงานจากกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมอีก ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน และเป็นลักษณะงานที่เป็นเชิงวิชาการ
และเทคนิคเฉพาะเป็นงานค่อนข้างละเอียดอ่อน ประชาชนจึงมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนัก 
 ดังนั้น บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ควรกำหนดให้ชัดเจนเน้นเฉพาะทางมากกว่าปัจจุบันที่
รองรับงานที่อาจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะงานด้านบริการสาธารณะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน และงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

โดยภาพรวมองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดประชาชนและมีตัวแทนประชาชนที่
ผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เข้ามากำหนดนโยบายและบริหารงบประมาณตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ผลจากการพัฒนาทำให้ประชาชน ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึงและทันท่วงที มีถนนใน
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การสัญจรไปมาสะดวก มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามจุดเสี่ยง มีน้ำประปาใช้มีระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน มีเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบกระจายข่าวสารทางราชการ รวมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ใช้สอยในกิจกรรมสำคัญของ
ชุมชน และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การร่วมประชุมเวทีประชาคม เสนอกิจกรรม/
โครงการพัฒนา การได้แสดงสิทธิหน้าที่พลเมืองของตนเองตามระบบประชาธิปไตย อันเป็นเจตนารมณ์ของการ
กระจายอำนาจให้ท้องถิ ่นพึ ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ ่น และระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งผลการพัฒนาทางด้านสังคม ชุมชนเกิดความปรองดองสามัคคี เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถ
ซึมทราบแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในครอบครอบของตนเอง 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


