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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566- 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนและส่ิงสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

- งานไฟฟ้าและประปา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายหม้อ
แปลงใหญ่
ไฟฟ้าแรงสูง  
ต าบลโคกตูม 
 

เพื่อป้องกัน
กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องบ่อย 
 
 

อุดหนุนไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัด 
บุรีรัมย์ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รูปแบบเป็นไป
ตามมาตรฐาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก าหนด 

กระแสไฟฟ้า
ภายในต าบล
ไม่ขัดข้อง 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ 02/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการขยาย
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบล 
โคกตูม 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึงครอบคลุม
ทุกพื้นที่ทุก
หมู่บ้านในพื้นที่
ต าบลโคกตูม 
 
 

อุดหนุนไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัด 
บุรีรัมย์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รูปแบบเป็นไป
ตามมาตรฐาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก าหนด 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด  2  โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม       หน้า  ๘๗ 
 

  - งานบ าบัดน้ าเสีย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบาย
น้ าคู่พร้อมบ่อพักและ
ประตูระบายน้ า  ออก
สองด้าน  เส้นนานาง 
ล าลี  กระชงรัมย์ –   
นานายพิพัฒน์ พร้ิง
เพราะ  บ้านโคกตูม    
หมู่ที่ 2   
 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่าง
สะดวกและ
รวดเร็ว 

-งานวางท่อคู่ Ø 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
จ านวน  
10 จุด  
-งานเสริมถมคันทางถม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150 เมตร พร้อมปรับ
เกรดเกล่ียบดอัดให้
เรียบร้อย 

100,000 - - - - งานวางท่อ
ระบายน้ า
พร้อมบ่พัก
เป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่พักและขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนายชื่น  
โพธิ์แก้ว – นานาย 
เฉลิมวิทย์ ปรังประโคน 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2  

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่าง
สะดวกและ
รวดเร็ว 

ท่อ Ø0.40x1.00  
เมตร จ านวน 108 
ท่อน  
บ่อพัก คสล. จ านวน 
12 บ่อ  
งานขยายผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 
1.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 150  

- 350,000 - - - งานวางท่อ
ระบายน้ า
พร้อมบ่พัก
เป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการรางระบายน้ า 
คสล. แบบฝาปิด 
และวางท่อระบายน้ า 
เส้นบ้านนางแหวน 
สุวรรณ์ – บ้านนายทูน 
อุสารัมย์ บ้านโคกรัง 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี น้ า
ไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ขนาดความกว้างราง
ระบายน้ า 0.30 
เมตร ยาว 162 
เมตร ความหนาของ
ท้องรางระบายน้ า 
0.10 เมตร งานวาง
ท่อระบายน้ า Ø 
0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด 

300,000 - - - - รางระบายน้ า
เป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

4 โครงการรางระบายน้ า 
คสล. แบบฝาปิด และ
วางท่อระบายน้ า  
เส้นบ้านนางลัง  
อาจทวัง – บ้าน 
นางโสพิศ ทุยประโคน 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี น้ า
ไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ขนาดความกว้างราง
ระบายน้ า 0.30 
เมตร ยาว 170 
เมตร ความหนาของ
ท้องรางระบายน้ า 
0.10 เมตร งานวาง
ท่อระบายน้ า Ø 
0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด 

- 300,000 - - - รางระบายน้ า
เป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยง
านที่

รับผิดช
อบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า แบบท่อผ่า
คร่ึง เส้นบ้านนางสมใจ 
เมียดประโคน  ถึงบ้าน
นายรัน ชาวประโคน  
บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี น้ า
ไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ใช้ท่อ
ขนาด ศก. 
0.40x1.00 
เมตร แบบผ่าคร่ึง
โดยวางท่อระบาย
ระบายน้ าความ
ยาว 180 เมตร 
พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อด้วย
คอนกรีตปูน
ทรายให้เรียบร้อย 

150,000 - - - - รางระบายน้ า
เป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยง
านที่

รับผิดช
อบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อม
ขยายไหล่ทางสายบ้าน 
นางพรศรี  ถึงบ้าน 
นางนงค์ราญ  
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี น้ า
ไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

รางระบายน้ า 
คสล. กว้าง  
0.50 ม. ยาว  
500.00  ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม.ขยายไหล่ทาง
กว้างข้างละ  
1.00  ม.  ยาว 
500.00  ม.   
หนา  0.15  ม.   
 

450,000 - - - - รางระบายน้ า
เป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

จ านวนทั้งหมด  6  โครงการ   - - -     
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1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
- งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า 
จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างภายใน
ต าบลโคกตูม 
 

เพื่อให้มีแสง
สว่างทั่วถึงลด
อุบัติเหตุสร้าง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างภายใน
ต าบลโคกตูม ทุก
จุดที่มีการช ารุด
เสียหายให้
กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟ้าภายใน
ต าบลโคกตูม
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

มีแสงสว่าง
ทั่วถึงป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุสร้าง
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจร
หินคลุก เส้นทาง
บ้านครูไพโรจน์ – 
คลองหนองตราด  
บ้านโคกรัง  
หมู่ที่ 3  
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  
ยาว  1,500  
เมตร  ลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 
ซม. พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย   

400,000 - - - - ปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจร
หินคลุกเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

3 โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
ผิวจราจรหิน
คลุก บ้านนาย
ปัญญา ถึง 
หนองตราด   
บ้านโคกรัง  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนสง่
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  
ยาว  800  
เมตร  ลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 
ซม.พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย   

- 200,000 - - - ปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจร
หินคลุกเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
ผิวจราจรหิน
คลุก เส้นทาง
นานายสอน ถึง
นานายบุญช่วย 
บ้านโคกรัง  
หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร  
ยาว  400  
เมตร  ลงหินคลุก
หนา เฉลี่ย 0.10 
ซม. พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย   

- - 70,000 - - ปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจร
หินคลุกเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
เส้นทางบ้าน 
นายชู ประกาย
แก้ว ถึง บ้าน
นายกล่อม  
โกยรัมย์  
บ้านโคกรัง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนสง่
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร  
ยาว  50  เมตร   
หนา 0.15 เมตร
งานวางท่อ
ระบายน้ า Ø 
0.40x1.00 
เมตร จ านวน 1 
จุดๆละ 5 ท่อน 
รวมเป็น 5 ท่อน  

- - - 80,000 - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน เส้นทาง 
โคกพลวง ถึง 
โคกกะปี 
บ้านโคกรัง 
หมู่ที่ 3  
 
  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

งานถมดินคันทาง 
ขนาด กว้าง 4.00 
ม. ยาว 820 ม.  
สูง เฉลี่ย 0.60 ม. 
พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 
- งานวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด 
Ø 0.40 x 1.00 
เมตร จ านวน 3 
จุดๆละ 6 ท่อน 
รวมเป็น 18 ท่อน 

200,000 - - - - ก่อสร้างถนน
ดินเป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม       หน้า  ๙๕ 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ดินสัญจร 
เส้นทาง นาตา
พิมพ์  เชื่อม
เหมืองสาธารณ 
ประโยชน์ 
บ้านโคกรัง 
หมู่ที่ 3  
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

- งานถมดินคัน
ทาง ขนาด กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
850 ม. สูง
เฉลี่ย 0.60 ม. 
พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 
- งานวางท่อ
ระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.40 x 
1.00 ม. 
จ านวน 3 จุดๆ 
ละ 6 ท่อน รวม

- 300,000 - - - ก่อสร้างถนน
ดินสัญจร 
เป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร  ไป-มา 
และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 
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เป็น 18 ท่อน 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนาง
อารีรัตน์  สัตตา
รัมย์ ถึง บ้านนาย
เอ็น เมียดประโคน  
บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่ 4  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

200,000 - - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนาย
รัน ชาวประโคน 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 

- 400,000 - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 
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ถึงบ้านนายสง  
เกรัมย์  
บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่ 4  

เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

เมตร  ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้น
บ้านนางนฤมล 
เพาะพูน ถึงนาง
ส าเรียง แมนประ
โคน บ้านหนอง
ตะขบ หมู่ที่ 4  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

- - - 200,000 - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้น
บ้านนางเขียน 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้

ได้ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 

- - - 50,000 - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 
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แย้มงาม ถึงบ้าน 
นางสมหมาย 
ไทยสืบชาติ      
บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่ 4  

เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

เมตร  ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนาง
จริยา ชุมพลชัย ไป
ทาง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

450,000 - - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนาย
แสวง วาลารัมย์ ถึง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 133 เมตร 
หนา 0.15 

- 350,000 - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 
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แยกบ้านนายสันต์ 
แก้วประโคน  
บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่ 6 

เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

เมตร  ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้าน    
นายรัง ไชยสุวรรณ 
ถึงบ้านนายธีระพล 
อาจทวีกุล  
บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 258 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

- 650,000 - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร  ไป-มา 
และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนาง
ยวง อาจทวีกุล ถึง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
หนา 0.15 

- 790,000 - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป

ประชาชนมีถนน 
สัญจร  ไป-มา 
และใช้เป็น
เส้นทาง 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 
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สามแยกบ้านน.ส.
กัญญา แม้น 
ประโคน  
บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่ 6 

เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
 
 

เมตร  ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนาย
จ ารัส พรมประโคน 
น.ส.กัญญา แม้น 
ประโคน บ้านจบก
เกร็ง  หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 282 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

- - 750,000 - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร  ไป-มา 
และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนาย
เล่ม ทิพประโคน 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 372 เมตร 
หนา 0.15 

- - - 900,000 - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป
ตามรูปแบบ 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร  ไป-มา 
และใช้เป็น
เส้นทาง 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 
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ไปซุ้มประตูวัดบ้าน
จบกเกร็ง   
บ้านจบกเกร็ง   
หมู่ที่ 6 

เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
 

เมตร  อบต.ก าหนด ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก เส้นสามแยกนา
น.ส.กัญญา แม้นประ
โคน ถึง นานางเปรม
ฤทัย วงศ์ค าจันทร์ 
บ้านจบกเกร็ง 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 1,000  
เมตร หนา 
0.15 เมตร  
พร้อมปรับเกรด
เฉลี่ยทับให้
เรียบร้อย 

300,000 - - - - ปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจร
หินคลุกเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร  ไป-มา 
และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน เส้นสาม
แยกนาน.ส.ลักขณา 
แม้นประโคน ถึง นา

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร  พร้อม

- 300,000 - -  ก่อสร้างถนน
ดินเป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร  ไป-มา 
และใช้เป็น
เส้นทาง 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 
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นางเปรมเปรมฤทัย 
วงศ์ค าจันทร์ 
บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่ 6 
 

เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน เส้นสาม
แยกนานายทวี 
พอกประโคน ถึง 
นานายสอ้อน 
สมใจเรา 
บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่ 6 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร  พร้อม
พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

- - - 300,000 - ก่อสร้างถนน
ดินเป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร  ไป-มา 
และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบลโคกตูม 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
จ ารัส ถึง บ้านนาง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 235 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - - 490,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เป็นไป

ประชาชนมีถนน 
สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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กัญญา   
บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่ 6  
 

เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 940  
ตร.ม.  
 

ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลต์
คอนกรีต(ASPHALT 
CONCRETE) โดยวิธี
เสริมผิว สายทาง
บ้านนางบัวทอง สีมา
จารย์ถึงช่วงบ้าน 
นายสายันพวงแก้ว 
หมู่ที่ 7 
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

งานผิวทาง
แอสฟัลต์
คอนกรีต 
(ASPHALT 
CONCRETE) โดย
วิธีเสริมผิวกว้าง 
4.00 ม.ยาว 
157 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.04 
ม. หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการ 628 
ตร.ม. 

300,000 - - - - ปรับปรุงถนน
ผิวจราจรทาง
แอสฟัลต์
คอนกรีต
เป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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22 โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก เส้นบ้านนาย
ประคม ถึง บ้าน
นางนวล บ้านหนอง
ตะขบ หมู่ที่ 8   

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดิน
ให้ได้ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
100 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ซม. พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้
เรียบร้อย 

20,000 - - -  ปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจร
หินคลุก
เป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก เส้นบ้านนานาง
เตย อาญาเมือง ถึง 
นานายอะ  กอยรัมย์ 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9   

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 100 
เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 
ซม. พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย 

50,000 - - - - ปรับปรุงถนน
ถนนดินผิว
จราจรหิน
คลุกเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก เส้นทางปั้มร้าง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลง

350,000 - - -  ปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจร

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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บนคลอง ถึง นานาย
สมพงษ์ ผั่งตะวันตก  
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9     

และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ซม. พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้
เรียบร้อย 

หินคลุก 
เป็นไปตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด 

เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก เส้น นานายชัย 
โกยรัมย์ ถึง นานาย
ชวน จิรัมย์ 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9   

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ซม. พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้
เรียบร้อย 

- 50,000 - - - ปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจร
หินคลุกเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้น บ้านนาย
ชิน สุดสวาท ถึง 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว  126 
เมตร หนา 0.15 
ซม.  พร้อมวาง

200,000 - - -  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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บ้านน้ าอ้อย ถึง 
บ้านส ารวย   
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9     

ขนส่งผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ท่อระบายน้ าØ 
0.30 x 1.00 
เมตร จ านวน 2 
จุดๆละ 8 ท่อน 

ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง เส้นสี่
แยกประปาหมู่ที่ 10 
ถึงบ้านนางเทียน  
เพ็งเพชร  
หมู่ที่ 10 
บ้านโคกตูม 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 6.00 
ม. ยาว 120 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม. งาน
เสริมดินถมปรับ
ระดับ กว้าง 
7.00 ม. ยาว 
100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. โดยมีดินถม
ปรับระดับไม่น้อย
กว่า 105 ลบ.ม. 

490,000 - - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง บ้าน 
นายเสริม  นามเวช 
ถึงบ้านนางพม  
พริ้งเพราะ  
หมู่ที่ 10 
บ้านโคกตูม 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 
54 ม. หนา 
0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 162 ตร.
ม. 

- - 800,000 - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเป็นไป
ตามรูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร  
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

29 โครงการปรับ
เกรดถนนภายใน
ต าบล 
โคกตูม 

เพ่ือให้ถนน 
ในเขต อบต. 
โคกตูมสามารถ 
ใช้งานได้ 

ถนน ในเขต 
อบต. 
โคกตูม 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนน
เป็นไปตาม
รูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

มีระบบ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม       หน้า  ๑๐๘ 
 

เป็นปกติ 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านแบบ
บาดาล 
บ้านหนองม่วง
พัฒนา หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

ถังน้ าไฟเบอร์
กลาส  
ขนาดความจุ 
2.50 ลบ.ม. 
จ านวน 4 ใบ   
งานบ่อน้ า
บาดาล  ขนาด  
4-6 นิ้ว ท่อ 
PVC ชั้น 13.5   
ความลึกบ่อ 
42.50  เมตร   

450,000 - - - - ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 
เป็นไปตาม
รูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ที่สะอาด 

แผนชุมชน 
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ท่ีมาของ
โครงการ 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล 
หมู่ที่ 10  
บ้านโคกตูม 
 

เพื่อให้มี 
น้ าอุปโภค-
บริโภคที่สะอาด  
 

- งานส ารวจธรณี
ฟิสิกส์โดยวิธีค่า
ความต้านทานทาง
ไฟฟ้า 1 จุด 
- งานเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดท่อ ∅ 6 น้ิว 
ท่อ PVC ชั้น 13.5  
ค่าเฉลี่ยความลึก
ตั้งแต่ 43 ม. – 
ความลึก 60 ม. 
พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 บ่อ  

- 150,000 - - - บ่อบาดาล
เป็นไปตาม
รูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ที่สะอาด 

กองช่าง 
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31 โครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม 
ติดสระน้ า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านโคกตูม  
หมู่ที่ 2  

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานที่ท า
ประโยชน์
ร่วมกัน 
เน่ืองจากอัน
เก่าสภาพเสื่อม
โทรม 

ก่อสร้างศาลา
ประชาคม ให้ได้
ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร  ยาว  25.00 
เมตร สูง 4.00 
เมตร  

500,000 - - - - ก่อสร้างศาลา
ประชาคม 
เป็นไปตาม
รูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

มีสถานท่ีใน
การจัด
กิจกรรม
ต่างๆ 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม 
กลางหมู่บ้าน  
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ท า
ประโยชน์ร่วมกัน 
เน่ืองจากอันเก่า
สภาพเสื่อมโทรม 

ก่อสร้างศาลา
ประชาคม ให้ได้
ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร  ยาว  
25.00 เมตร สูง 
4.00 เมตร 

- 500,000 - - - ก่อสร้างศาลา
ประชาคม 
เป็นไปตาม   
รูปแปบ อบต.
ก าหนด 

มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น พร้อม
อุปกรณ์เคร่ืองเล่น 
ประจ าต าบลโคกตูม  
 

เพื่อให้เด็กมี
สถานที่ออกก าลัง
กายมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นพร้อมอุปกรณ์
เด็กเล่น 
 
  

- - - 500,000 - ก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น 
เป็นไป
รูปแบบ 
อบต.ก าหนด 
 

มีสถานที่ออก
ก าลังกายมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

แผนชุมชน
ต าบล 
โคกตูม 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์  
ประจ าต าบลโคกตูม 
 

เพ่ือเป็นท่ีออกก าลัง
กายส าหรับเยาวชน
ภายในต าบล 

ก่อสร้างก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
ประจ าต าบลโคกตูม 
สนามฟุตซอล สนาม
ตะกร้อ และสนาม
วอลเล่ย์บอล 
 

- - - - 500,000 ก่อสร้างลาน
กีฬา
อเนกประสงค์ 
เป็นไปตาม
รูปแบบ 
อบต.ก าหนด 

มีสถานที่ออก
ก าลังกายมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

แผนพัฒนา
ชุมชน 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด   34  โครงการ 5,310,000 3,950,000 2,020,000 2,430,000 1,390,000     
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