
 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
อำเภอน้ำขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
งานนโยบายและแผน 

สำนักปลัด อบต. 
 





 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
……………………………………………………………………………… 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-
๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นกรอบในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน รวมทั้งนโยบายหรือหนังสือสั่งการที่ใด้รับมอบหมายให้
ดำเนินการ และเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจดัทำงบประมาณ การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงต่อไป 
 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
    ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปีดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
    ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

           หนา้  
บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)        1 
บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)        2 
 -ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      2 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      2 
  แผนงานการเกษตร       17 
 -ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     18 
  แผนงานบริหารทั่วไป       18 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      19 
บัญชีโครงการประสานแผน (แบบ ผ.02/1)       21 
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)        23 



แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 46 8,962,000     46 8,962,000       

   1.2 แผนงานการเกษตร 2 82,000         2 82,000           

รวม 48 9,044,000    48 9,044,000       

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รวม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

รวม

4. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

รวม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

รวม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

   6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 2 400,000       2 400,000         

   6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,230,000     3 1,230,000       

รวม 0 -              0 -              0 -             0 -              5 1,630,000    5 1,630,000       

รวมท้ังส้ิน 0 -              0 -              0 -             0 -              53 10,674,000  53 10,674,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอน้ าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 1



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านโคกสะอาด หมู่
ท่ี 1 ( จากบ้านนายแสวง วิรุฬพันธ์
 -บ้านนางสุรัตน์ แก้วกัณหา)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 
4 เมตร ยาว 296 เมตร
 หนา 0.05 เมตร (ตาม
แบบ ทถ7-201) พร้อม
วางท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30x 1.00 เมตร 
จ้านวน 9 ท่อน

475,000      ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตสายบ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี
 1 (จากบ้านนางสุภาพร  แก้วสว่าง
 - บ้านนายสุนทร  บุญอุดม)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 
4 เมตร ยาว 36 เมตร 
หนา 0.05 เมตร (ตาม
แบบ ทถ7-201)

79,000        ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอน้้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 2



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตสายทางบ้านนาเจริญ หมู่
ท่ี 2 (จากสามแยกบ้านนายรังสรร 
พุทธวงค์-สามแยกบ้านนายบุญ
เกลี ยง โพธ์ิชัย)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เสริมผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตกว้าง 
4 เมตร ยาว 380 เมตร
 หนา 0.04 เมตร (ตาม
แบบ ทถ7-201)

490,000      ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
นาเจริญ-แปลงเกษตร หมู่ท่ี 2

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,796 
เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด)

99,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโนนสง่า หมู่ท่ี 3 (แยก
บ้านนางปราณี ผ่านพินิตย์ -  
นานายมงคล  ติละบาล)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,460 
เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด)

207,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 3



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโนนสง่า หมู่ท่ี 3 - เขต
ต้าบลโซง อ้าเภอน ้ายืน

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 4,330 
เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด)

254,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโนนสง่า หมู่ท่ี 3 (จาก
แยกบ้านนางค้ากอง ขาวสะอาด - 
บ้านนายวัฒน์  สุดสาย)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
ก้าหนด)

11,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโนนสง่า หมู่ท่ี 3 (จากแยก
โนนสง่า-ห้วยยางถึงนานางละเอียด
 ภาโว)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,050 
เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด)

65,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 4



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโนนสง่า หมู่ท่ี 3 (จากแยก
คอสะพานโนนสง่าถึงนานาย มงคล
 ติละบาล)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 900 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
ก้าหนด)

32,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

10 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตสายบ้านห้วยยาง-บ้านตา
เอ็ม (จากบ้านห้วยยางถึงเขตต้าบล
ตาเกา)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 235 เมตร 
หนา 0.04 เมตร (ตาม
แบบ ทถ7-201)
ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 108 เมตร 
หนา 0.04 เมตร (ตาม
แบบ ทถ7-201)

497,000      ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโนนสง่า หมู่ท่ี 3 (จากแยก
ถนนสายโนนสง่า ห้วยยาง-นานาง
นิยมพร เป็นสุข)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 3 
เมตร ยาว 230 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
ก้าหนด)

19,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 5



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ห้วยยาง หมู่ท่ี 4 (บ้านนายสมบูรณ์
 บรรเทา-แยกบ้านนายสวัสด์ิ สารี
พวง)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 116 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร (ตามแบบ
 ท1-01)

336,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านห้วยยาง หมู่ท่ี 4 (สายนา
นายเหล็ก สอนไชยญาติ-หลังวัดป่า
โนนหนองไฮ)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ช่วงท่ี 1 ถนนลูกรัง
กว้าง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ถนนลูกรัง
กว้าง 4 เมตร ยาว 
526 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด)

142,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโนนสง่า-บ้านห้วยยาง

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,800 
เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด)

143,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 6



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางบ้านโนนแสงเพชร หมู่ท่ี 5 
(แยกศาลาประชาคม-บ้านนาย
สมนึก  ดอกดวง)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 143 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร (ตามแบบ
 ท1-01)

321,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางบ้านโนนยาง หมู่ท่ี 6 (บ้านนาย
เพชร ธารานิน-บ้านนางนงค์รักษ์  
ทองปลุก)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 58 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร (ตามแบบ
 ท1-01)

171,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางบ้านโนนยาง หมู่ท่ี 6 (ส่ีแยก
บ้านนางชุ้ม สายชม-ส่ีแยกบ้าน
นายสมพร  ศรพงษ์ )

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร  (ตามแบบ
 ท1-01)

249,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 7



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางบ้านตาโกย หมู่ท่ี 7-บ้านโคก
สะอาด หมู่ท่ี 12

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 145 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร  (ตามแบบ
 ท1-01)

493,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านตาโกย หมู่ท่ี 7 (จากแยก
บ้านนายสุจินต์ ระเม๊ิด - สะพานไม้
ข้ามล้าซอม)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 3 เมตร
 ยาว 350 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

47,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านตาโกย หมู่ท่ี 7-เขตต้าบล
ตาเกา

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร
 ยาว 290 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

32,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 8



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านตาโกย หมู่ท่ี 7-บ้านหนอง
แจงแมง

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร
 ยาว 100 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

63,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านตาโกย หมู่ท่ี 7 (แยกข้าง
ลานมันนายประเสริฐ  ติละบาล-
แยกป่าช้าโนนสง่า)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 3 เมตร
 ยาว 383 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

42,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางบ้านโนนอุดม-โคกสะอาด

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 179 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร (ตามแบบ
 ท1-01)

497,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 9



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางบ้านโนนอุดม หมู่ท่ี 8 (บ้าน
นายแทน ละอองศรี-บ้านนาย
ขุนทอง ละอองศรี)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 144 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร (ตามแบบ
 ท 1-01)

328,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

25 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโนนอุดม หมู่ท่ี 8 (ซอย
บ้านไร่ชายทุ่ง)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร
 ยาว 600 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

71,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทางบ้านโคกสะอาด ม.9-
บ้านโนนอุดม ม.8

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร
 ยาว 4,500 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

298,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 10



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแยก
สายทางโคกสะอาด-โนนอุดมถึง
สะพานไม้ข้ามซอม (โนนสง่า)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร
 ยาว 545 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

99,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 9 (จาก
สามแยกนานายวีระ เรืองยศ-ร่อง
น ้าสาธารณะประโยชน์)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 460 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

37,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแยก
สายทางโคกสะอาด-โนนอุดมถึง
หนองห้วยผักกูด

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 3 เมตร
 ยาว 730 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

51,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโนนทับทิม-ช่องโพย

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ซ่อมแซมถนน ตามแบบ
 อบต.ก้าหนด

500,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 11



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 9 (จาก
บ้านนายวีระศักด์ิ ฑีฆะพันธ์-ทด
ใหญ่)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,200 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

90,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

32 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์
ติกคอนกรีตสายทางบ้านโคก
สะอาด หมู่ท่ี 9 (จากบ้านนายเลิศ 
นามโฮง-บ้านนายไสว  ละอองศรี)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้าง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 
0.05 เมตร

327,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางวัดป่าภูน้อยเมตตาธรรม บ้าน
โนนทับทิม หมู่ท่ี 10

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 184 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร (ตามแบบ
 ท 1-01)

412,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 12



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนทับทิม หมู่ท่ี 10 (จากทาง
หลวงหมายเลข 2248-ทางเข้าบ้าน
โนนทับทิม)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 66 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร (ตามแบบ
 ท 1-01)

149,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางสามแยกวัดป่าภูน้อยฯ-สระน ้า
สาธารณะประโยชน์

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร
 ยาว 380 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

35,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

36 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโนนทับทิม หมู่ท่ี 10 (จาก
บ้านนายถนอม ไกรศรี-นานายหาญ
 จิตอ่อน)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร
 ยาว 200 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

23,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 13



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

37 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตสายบ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี
 11( จากบ้านนายสุวิทย์  สืบสา-
บ้านนางบัวลี  กล่ินหอม)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 
5 เมตร ยาว 300 เมตร
 หนา 0.04 เมตร (ตาม
แบบ ทถ7-201)

488,000      ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

38 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 11 (จาก
แยกบ้านนายโฮม ไผ่เลี ยง-นานาง
อุราลิตร์ น้าระนะ)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 3 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

58,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

39 โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อม
บ่อพัก บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 12 
(จากบ้านนายสมพงษ์  ราชบาศรี-
หน้าโรงเรียนศิษย์เก่าฯ)

เพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า
ขนาดØ 0.60x1.00 
เมตร ยาว 210 เมตร 
พร้อมบ่อพัก จ้านวน 
20 จุด

490,000 ความยาวของ
ท่อระบายน ้าท่ี
ก่อสร้าง

การท่วมขังของน ้า
ลดลง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 14



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

40 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตสายทางบ้านโคกสะอาด 
หมู่ท่ี 12 (จากแยกบ้านนายบุญ
รอด แสงธรรม-แยกบ้านนาย
อ้านาจ สมศรี)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ช่วงท่ี 1 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 63 เมตร หนา 
0.05 เมตร
ช่วงท่ี 2 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 39 เมตร หนา 
0.05 เมตร

327,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางบ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 12 
(แยกบ้านนายส้าราญ  นวลสาร-
บ้านนายบุญหนา เดชศิริ)

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 25 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร (ตามแบบ
 ท1-01)

79,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

42 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโนนแสงเพชร หมู่ท่ี 5 
(จากแยกหน้าวัดโนนแสงเพชร-ไร่
นายชาญวิทย์ ชูวงษ์)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,500 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

89,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 15



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางอบ.ถ.82-03 บ้านโคกสะอาด-
บ้านโนนแสงเพชร

เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร (ตามแบบ
 ท1-01)

138,000 ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

44 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านโนนแสงเพชร หมู่ท่ี 5 
(จากสามแยกบ้านโนนแสงเพชร 
โนนอุดม-ไร่นายแดง สมปาน)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
ก้าหนด)

46,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

45 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านห้วยยาง หมู่ท่ี 4 (จากสาม
แยกข้างโรงเรียนห้วยยาง-สามแยก
ทางไปหนองดุม)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร
 ยาว 450 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

51,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

46 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านตาโกย หมู่ท่ี 7 (จากบ้าน
นายสวัสด์ิ จันคะนา-แยกคอ
สะพานตาเกาตาโกย)

เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน มีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร
 ระยะทางยาว 32 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 
0.30X1.00 จ้านวน 5 
ท่อน (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด)

12,000 ความยาวของ
ถนนท่ีซ่อมแซม

ได้ถนนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

8,962,000   รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 46 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 16



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 11 (จาก
นานายหอม-ประปาหมู่บ้าน ม.11)

เพ่ือให้สามารถส่งน ้าเข้า
สู่พื นท่ีท้าการเกษตร

คลองกว้าง 3 เมตร ยาว
 116 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด)

42,000 ความยาวของ
คลองท่ีขุด

มีการส่งน ้าจาก
คลองใหญ่เข้าสู่
พื นท่ีการเกษตร

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมคันกั นน ้าล้าห้วย
โจด บ้านโนนอุดม หมู่ท่ี 8 
(บริเวณนานายณัฐชัย หอมดี)

เพ่ือซ่อมแซมคันก้ันน้้ำ
ท่ีช้ำรุดให้สำมำรถกัก
เก็บน้้ำให้ดีย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมคันกั นน ้า 
กว้าง 6 เมตร ยาว 28 
เมตร ลึก 3 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

40,000 จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ได้คันกั นน ้าท่ี
ม่ันคงแข็งแรง

กองช่าง

82,000       รวมแผนงานการเกษตร 2 โครงการ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอน้้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 17



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(กระบวนการ OD)

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานส่วนต าบล
 และพนักงานจ้างใน
การท างานร่วมกันเป็น
ทีมปรับตัวเข้าหากัน

คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง

350,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานส่วนต าบล
 และพนักงานจ้าง 
  ในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม
มากข้ึน

ส านักปลัด

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนท้องถ่ิน

2.บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอน้้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและประชาชน       

  6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
     6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 18



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการอบรมประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ

เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมพูน
ความรู้และความเข้าใจ
ใน พรบ.ภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 แก่ผู้ประกอบการ 
ร้านค้า ประชาชนต าบล
โคกสะอาด รวมท้ังคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.
และพนักงานส่วนต าบล

ผู้ประกอบการ ร้านค้า 
ประชาชนต าบลโคก
สะอาด รวมท้ังคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.
และพนักงานส่วนต าบล
 ไม่น้อยกว่า 50 ราย

50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.เกิดความเข้าใจ
ระหว่างผู้มีอ านาจ
จัดเก็บและผู้เสีย
ภาษี
2.อบต.โคกสะอาด
มีรายได้เพ่ิมข้ึน

กองคลัง

400,000รวมแผนงานบริหารท่ัวไป 2 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 19



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.
โคกสะอาด

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีจอดรถ
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ

ปรับปรุงโรงจอดรถ 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด)

300,000 ปริมาณการ
รองรับรถท่ีมา
จอดโรงจอดรถ

ผู้มาติดต่อราชการ
มีสถานท่ีจอดรถ
เพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงอาคารป้องกัน
และกองช่าง อบต.โคกสะอาด

เพ่ือปรับปรุงอาคารให้มี
ความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารป้องกัน
และกองช่าง  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด)

450,000 จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เจ้าหน้าท่ีมีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีมีความ
ม่ันคงแข็งแรงและ
พร้อมให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนท้องถ่ิน

2.บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอน้้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและประชาชน       

  6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
     6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 19



แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
 อบต.โคกสะอาด

เพ่ือปรับปรุงอาคารให้มี
ความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน อบต.  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด)

480,000 จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เจ้าหน้าท่ีมีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีมีความ
ม่ันคงแข็งแรงและ
พร้อมให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง

1,230,000รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 20



แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านตาโกย-ตาเกา

เพ่ือก่อสร้างสะพานท่ีมี
มาตรฐาน มีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

สะพาน คสล.กว้าง 8 
เมตร ยาว 15 เมตร
(ตามแบบมาตรฐาน
งานสะพาน)

5,000,000 ความยาวของ
สะพานท่ีก่อสร้าง

ได้สะพานท่ีมี
มาตรฐานมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาดใหญ่ บ้านโนนยาง หมู่ท่ี 6

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน ้าอุปโภคบริโภค
แก่ประชาชน

ติดต้ังระบบผลิต
น้้าประปา (water 
treatment system) 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย

5,200,000 จ้านวนครัวเรือน
ท่ีรับผลประโยชน์

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้้าอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอน้้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส้าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส้าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 21



แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านตาโกย-บ้านโคกสะอาด

เพ่ือให้มีถนนท่ีสัญจรไป
มามีความสะดวก

ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 4,200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบ ท1-01)

16,000,000    ความยาวถนนท่ี
ก่อสร้าง

ได้ถนนมาตรฐาน
มีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

26,200,000  รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 22



แบบ ผ.03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอก
ส านักงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 8
 ตัว ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

91,200      ส านักปลัด

2 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

44,000       ส านักปลัด

135,200   รวม

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอน ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั งท่ี 2

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั งท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด 23


