
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  1 
 

ส่วนที่  1 
 
 

 
 
 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
    ด้วยส ำนักปลัด  ได้รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชนต ำบลโคกตูม ต้องกำรให้แก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนประชำชนอย่ำงเร่งด่วน  พร้อมทั้งส ำนักปลัดมีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
ในยุคปัจจุบัน  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ต่อไป    
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวขึ้นเพ่ือ
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565  
  2.1 เพ่ือให้กำรจัดท ำโครงกำรในกำรแก้ปัญหำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)     
ฉบับที ่1 ประจ ำปีงบประมำณ 2565  มีควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมำกท่ีสุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลที่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงรำคำประมำณกำร ในกำรก่อสร้ำง และพ้ืนที่จะด ำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้อง
กับสภำพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมำกที่สุด 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง      
ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อควำมในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อควำมนี้ “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

เหตุผลและความจ าเปน็ 
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  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำข้ำงต้นครบทุกขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ และผู้บริหำรท้องถิ่นได้พิจำรณำ
อนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ ำปี 
งบประมำณ  2565  พร้อมทั้งแจ้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม เพ่ือแจ้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกตูมทรำบ และใช้เป็นกรอบในกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
 
1. ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  

1.1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง   

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรประชุมประชำคมเพื่อ

จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (ส ำนักปลัด)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภำพชีวิต 
- แผนงาน สร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 
- งาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็ง 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำของ อบต. และสร้ำง
จิตส ำนึกให้กับประชำชนในพื้นที่ของเกี่ยวกับ
กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ประชำชนภำยในต ำบลโคกตูม 
จ ำนวน  ๑๐  หมู่บ้ำน 

งบประมาณ: งบประมาณ:  10,000.- บำท 
พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  10,000.- บำท 
พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  10,000.- บำท 
พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  10,000.- บำท 
พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  10,000.- บำท 
พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  10,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนร้อย 80 ข้ึนมีส่วนร่วม

กำรจัดท ำประชำคมท้องถิ่น 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนเข้ำมำมสี่วน

ร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำของ อบต. และสร้ำง
จิตส ำนึกให้กับประชำชนในพื้นที่ของเกี่ยวกับ
กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักปลัด 

บัญชีการเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงโครงการ 
  

แบบ  ผ01 
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1.2 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.2.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : จิตอำสำภัยพิบัติ เพิ่มเติมโครงการ 
 (ส ำนักปลัด)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- แผนงาน กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 
- งาน ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร 
จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ประชำชนภำยในต ำบลโคกตูม 
จ ำนวน 50 คน 

งบประมาณ: งบประมาณ:  50,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  50,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติกำรจิตอำสำ 
ภัยพิบัต ิ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนในต ำบล
โคกตูม เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ
ได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักปลัด 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “สถำนที่กลำง” 

เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
     (ส ำนักปลัด)  
เดิม  
- แผนงาน สังคมสงเครำะห์  
- งาน งำนสวัสดิกำรสังคม
สงเครำะห์ 
มาเป็น 
- แผนงาน กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 
- งาน ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นศูนย์กลำงของ 
อปท.ในเขตอ ำเภอประโคนชัย 
ในกำรรวบรวมข้อมูลปัญหำควำมต้องกำรของ
ประชำชน กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน 

 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : อุดหนุน อบต.บ้ำนไทร อ ำเภอ 
ประโคนชัย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  60,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  12,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  12,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  12,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  12,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  12,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : บรรเทำควำมเดือดร้อนผู้ประสบ
ปัญหำอย่ำงน้อย ร้อยละ 80 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ควำมเดือดร้อนของ 
ผู้ประสบปัญหำบรรเทำลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  6 
 

   - งานจราจร 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ : โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 

โครงการ : โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
และลดอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ 

เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
 (ส ำนักปลัด)  
เดิม 
- แผนงาน กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 
- งาน งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 
มาเป็น 
- แผนงาน กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 
- งาน จรำจร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้ำน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้ำน 

เป้าหมาย : อปพร.ภำยในต ำบล
โคกตูม จ ำนวน 100 คน 

เป้าหมาย : อปพร.ภำยในต ำบล 
โคกตูม จ ำนวน 100 คน 

งบประมาณ:  10,000.- บำท งบประมาณ:  10,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :  10,000.- บำท พ.ศ.2566 :  10,000.- บำท 

พ.ศ.2567 :  10,000.- บำท พ.ศ.2567 :  10,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :  10,000.- บำท พ.ศ.2568 :  10,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :  10,000.- บำท พ.ศ.2569 :  10,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :  10,000.- บำท พ.ศ.2570 :  10,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย น้อยละ 60 ในกำร
เดินทำงช่วงเทศกำล 

ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีควำมปลอดภัย 
น้อยละ 60 ในกำรเดินทำงช่วงเทศกำล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กำรป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้ำน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กำรป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้ำน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนัก
ปลัด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ : โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
และลดอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำล
วันปีใหม ่

โครงการ : โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมและลดอุบัติเหตุทำงถนน ช่วง
เทศกำลวันปีใหม่ 

เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
 (ส ำนักปลัด)  
เดิม 
- แผนงาน กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 
- งาน งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 
มาเป็น 
- แผนงาน กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 
- งาน จรำจร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้ำน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้ำน 

เป้าหมาย : อปพร.ภำยในต ำบล 
โคกตูม 100 คน 

เป้าหมาย : อปพร.ภำยในต ำบล 
โคกตูม 100 คน 

งบประมาณ:  10,000.- บำท งบประมาณ:  10,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :  10,000.- บำท พ.ศ.2566 :  10,000.- บำท 

พ.ศ.2567 :  10,000.- บำท พ.ศ.2567 :  10,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :  10,000.- บำท พ.ศ.2568 :  10,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :  10,000.- บำท พ.ศ.2569 :  10,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :  10,000.- บำท พ.ศ.2570 :  10,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีควำมปลอดภัย  
ร้อยละ 60 ในกำรเดินทำงช่วง
เทศกำล 

ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีควำมปลอดภัย  
ร้อยละ 60 ในกำรเดินทำงช่วง
เทศกำล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กำรป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้ำน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กำรป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้ำน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักปลัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  8 
 

 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ 

  1.3.1 แผนงานสาธารณสุข 
   - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ : โครงกำรแพทย์ฉุกเฉิน โครงการ : โครงกำรแพทย์ฉุกเฉิน เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
เดิม (ส านักปลัด) 
แผนงาน ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 
งาน งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  
มาเป็น (กองสาธารณสุข) 
- แผนงาน สำธำรณสุข 
- งาน บริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ  
อบต.โคกตูม และชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ  
อบต.โคกตูม และชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

เป้าหมาย : อำสำสมัครกู้ชีพ ทั้ง 10 
หมู่บ้ำน 

เป้าหมาย : อำสำสมัครกู้ชีพ ทั้ง 10 
หมู่บ้ำน 

งบประมาณ:  200,000.- บำท งบประมาณ:  200,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :  200,000.- บำท พ.ศ.2566 :  200,000.- บำท 

พ.ศ.2567 :  200,000.- บำท พ.ศ.2567 :  200,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :  200,000.- บำท พ.ศ.2568 :  200,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :  200,000.- บำท พ.ศ.2569 :  200,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :  200,000.- บำท พ.ศ.2570 :  200,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ของประชำชน
ที่ได้รับกำรบริกำรมีควำมพึงพอใจ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ของประชำชนที่
ได้รับกำรบริกำรมีควำมพึงพอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชน
ได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์อย่ำง
รวดเร็ว 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับ
บริกำรทำงกำรแพทย์อย่ำงรวดเร็ว 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนัก
ปลัด/สำธำรณสุขฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักปลัด/
สำธำรณสุขฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  9 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ : ตรวจสุขภำพประจ ำปีของ
พนักงำนส่วนต ำบล,ลูกจำ้งและพนักงำน
จ้ำงทั่วไป 

โครงการ : ตรวจสุขภำพประจ ำปีของ
พนักงำนส่วนต ำบล,ลูกจำ้งและ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป 

เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
 (สำธำรณสุขฯ)  
เดิม 
- แผนงาน สำธำรณสุข 
- งาน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุณ 
มาเป็น 
- งาน บริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นกำรดูแลรักษำ
สุขภำพของพนักงำนส่วนต ำบล,ลูกจ้ำง
และพนักงำนจำ้งทั่วไป 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นกำรดูแลรักษำ
สุขภำพของพนักงำนส่วนต ำบล,ลูกจ้ำง
และพนักงำนจำ้งทั่วไป 

เป้าหมาย : พนักงำนส่วนต ำบล,ลูกจ้ำง
และพนักงำนจำ้งทั่วไป 

เป้าหมาย : พนักงำนส่วนต ำบล,
ลูกจ้ำงและพนักงำนจำ้งทั่วไป 

งบประมาณ:  20,000.- บำท งบประมาณ:  20,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :  20,000.- บำท พ.ศ.2566 :  20,000.- บำท 

พ.ศ.2567 :  20,000.- บำท พ.ศ.2567 :  20,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :  20,000.- บำท พ.ศ.2568 :  20,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :  20,000.- บำท พ.ศ.2569 :  20,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :  20,000.- บำท พ.ศ.2570 :  20,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ของประชำชนที่
ได้รับกำรบริกำรมีควำมพึงพอใจ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ของประชำชน
ที่ได้รับกำรบริกำรมีควำมพึงพอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับ
บริกำรทำงกำรแพทย์อย่ำงรวดเร็ว 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชน
ได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์อย่ำง
รวดเร็ว 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักปลัด/
สำธำรณสุขฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนัก
ปลัด/สำธำรณสุขฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ : โครงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

โครงการ : โครงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
 (สำธำรณสุขฯ)  
เดิม 
- แผนงาน สำธำรณสุข 
- งาน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุณ 
มาเป็น 
- งาน บริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือควบคุมและ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือควบคุมและ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เป้าหมาย : ภำยในต ำบลโคกตูม เป้าหมาย : ภำยในต ำบลโคกตูม 

งบประมาณ:  90,000.- บำท งบประมาณ:  90,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :  90,000.- บำท พ.ศ.2566 :  90,000.- บำท 

พ.ศ.2567 :  90,000.- บำท พ.ศ.2567 :  90,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :  90,000.- บำท พ.ศ.2568 :  90,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :  90,000.- บำท พ.ศ.2569 :  90,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :  90,000.- บำท พ.ศ.2570 :  90,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้ 
เลือดออกลดลง 

ตัวช้ีวัด : จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้ 
เลือดออกลดลง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนไม่
เป็นโรคไข้เลือดออก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนไม่
เป็นโรคไข้เลือดออก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  11 
 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ : โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขโรคสัตว์ 

โครงการ : โครงกำรป้องกันและแก้ไข
โรคสัตว์ 

เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
 (สำธำรณสุขฯ)  
เดิม 
- แผนงาน สำธำรณสุข 
- งาน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุณ 
มาเป็น 
- งาน บริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำและคุมก ำเนิด และโรคอ่ืนๆ
ทำงสัตว์ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้ำและคุมก ำเนิด และโรคอื่นๆทำงสัตว์ 

เป้าหมาย : ป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว์เช่น  
ค่ำจัดซื้อวัคซีน ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำจัด
อบรมทบทวนอำสำปศุสัตว์และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 

เป้าหมาย : ป้องกันและแก้ไขโรคสัตว์
เช่น  
ค่ำจัดซื้อวัคซีน ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำจัด
อบรมทบทวนอำสำปศุสัตว์และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 

งบประมาณ:  60,000.- บำท งบประมาณ:  60,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :  60,000.- บำท พ.ศ.2566 :  60,000.- บำท 

พ.ศ.2567 :  60,000.- บำท พ.ศ.2567 :  60,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :  60,000.- บำท พ.ศ.2568 :  60,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :  60,000.- บำท พ.ศ.2569 :  60,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :  60,000.- บำท พ.ศ.2570 :  60,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : สำมำรถป้องกันและ
ควบคุมโรคสัตว์ได้ 

ตัวช้ีวัด : สำมำรถป้องกันและควบคุม
โรคสัตว์ได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำและคุมก ำเนิด และโรคอ่ืนๆ
ทำงสัตว์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำและคุมก ำเนิด และโรคอ่ืนๆทำง
สัตว์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

5 โครงการ : โครงกำรส่งเสริม 
กำรออกก ำลังกำยภำยในต ำบลโคก
ตูม 

โครงการ : โครงกำรส่งเสริม 
กำรออกก ำลังกำยภำยในต ำบลโคกตูม 

เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
 (สำธำรณสุขฯ)  
เดิม 
- แผนงาน สำธำรณสุข 
- งาน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุณ 
มาเป็น 
- งาน บริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนมี
สุขภำพร่ำงกำยแข็ง   แรงสมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนมี
สุขภำพร่ำงกำยแข็ง   แรงสมบูรณ์ 

เป้าหมาย : จ ำนวน 10 หมู่บ้ำน เป้าหมาย : จ ำนวน 10 หมู่บ้ำน 

งบประมาณ:  50,000.- บำท งบประมาณ:  50,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :  50,000.- บำท พ.ศ.2566 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2567 :  50,000.- บำท พ.ศ.2567 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :  50,000.- บำท พ.ศ.2568 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :  50,000.- บำท พ.ศ.2569 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :  50,000.- บำท พ.ศ.2570 :  50,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี
สุขภำพแข็งแรง 

ตัวช้ีวัด : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี
สุขภำพแข็งแรง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  13 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

6 โครงการ : โครงกำรอบรมพัฒนำ
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก 

โครงการ : โครงกำรอบรมพัฒนำ
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก 

เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
 (สำธำรณสุขฯ)  
เดิม 
- แผนงาน สำธำรณสุข 
- งาน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุณ 
มาเป็น 
- งาน บริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย
แพทย์แผนไทยในชุมชน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย
แพทย์แผนไทยในชุมชน 

เป้าหมาย : ประชำชนต ำบลโคกตูม
จ ำนวน 10 หมู่บ้ำนๆ ละ 5 คน รวม
ทั้งสิ้น 50 คน 

เป้าหมาย : ประชำชนต ำบลโคกตูม
จ ำนวน 10 หมู่บ้ำนๆ ละ 5 คน รวม
ทั้งสิ้น 50 คน 

งบประมาณ:  30,000.- บำท งบประมาณ:  30,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :  30,000.- บำท พ.ศ.2566 :  30,000.- บำท 

พ.ศ.2567 :  30,000.- บำท พ.ศ.2567 :  30,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :  30,000.- บำท พ.ศ.2568 :  30,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :  30,000.- บำท พ.ศ.2569 :  30,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :  30,000.- บำท พ.ศ.2570 :  30,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
พัฒนำควำมรู้แพทย์ฉุกเฉินไทย 

ตัวช้ีวัด : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
พัฒนำควำมรู้แพทย์ฉุกเฉินไทย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
1.มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน 
2.มีกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3.อนุรักษ์สมุนไพรพ้ืนบ้ำน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
1.มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน 
2.มีกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3.อนุรักษ์สมุนไพรพ้ืนบ้ำน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  14 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

7 โครงการ : โครงกำรอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบำหวำน 
ควำมดันโลหิตสูง 

โครงการ : โครงกำรอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ป่วยเบำหวำน ควำมดัน
โลหิตสูง 

เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
 (สำธำรณสุขฯ)  
เดิม 
- แผนงาน สำธำรณสุข 
- งาน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุณ 
มาเป็น 
- งาน บริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ป่วยดูแล
สุขภำพตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ป่วยดูแล
สุขภำพตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

เป้าหมาย : ประชำชนในต ำบลโคก
ตูม จ ำนวน 10 หมู่บ้ำน 

เป้าหมาย : ประชำชนในต ำบลโคกตูม 
จ ำนวน 10 หมู่บ้ำน 

งบประมาณ:  30,000.- บำท งบประมาณ:  30,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :  30,000.- บำท พ.ศ.2566 :  30,000.- บำท 

พ.ศ.2567 :  30,000.- บำท พ.ศ.2567 :  30,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :  30,000.- บำท พ.ศ.2568 :  30,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :  30,000.- บำท พ.ศ.2569 :  30,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :  30,000.- บำท พ.ศ.2570 :  30,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
ผู้ป่วยดูแลตนเองได้ 

ตัวช้ีวัด : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรมผู้ป่วย
ดูแลตนเองได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
1.มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพที่ถูกต้อง 
2.ชุมชนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ปรับเปลี่ยน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
1.มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ
ที่ถูกต้อง 
2.ชุมชนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ปรับเปลี่ยน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  15 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

8 โครงการ : โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรบ ำรุงรักษำเครื่องพ่นหมอก
ควัน เบื้องต้น 

โครงการ : โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรบ ำรุงรักษำเครื่องพ่นหมอก
ควัน เบื้องต้น 

เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
 (สำธำรณสุขฯ)  
เดิม 
- แผนงาน สำธำรณสุข 
- งาน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุณ 
มาเป็น 
- งาน บริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรบ ำรุงรักษำเครื่องพ่นหมอกควัน
เบื้องต้นได้ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรบ ำรุงรักษำเครื่องพ่นหมอกควัน
เบื้องต้นได้ 

เป้าหมาย : ประชำชน อสม ผู้น ำ
ชุมชน 

เป้าหมาย : ประชำชน อสม ผู้น ำ
ชุมชน 

งบประมาณ:  50,000.- บำท งบประมาณ:  50,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :  50,000.- บำท พ.ศ.2566 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2567 :  50,000.- บำท พ.ศ.2567 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :  50,000.- บำท พ.ศ.2568 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :  50,000.- บำท พ.ศ.2569 :  50,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :  50,000.- บำท พ.ศ.2570 :  50,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องพ่นหมอกควันเบื้องต้นได้ 

ตัวช้ีวัด : ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องพ่นหมอกควันเบื้องต้นได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรบ ำรุงรักษำเครื่องพ่นหมอกควัน
เบื้องต้นได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
บ ำรุงรักษำเครื่องพ่นหมอกควัน
เบื้องต้นได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  16 
 

 

 

 

 
 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

9 โครงการ : โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

โครงการ : โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
 (สำธำรณสุขฯ)  
เดิม 
- แผนงาน สำธำรณสุข 
- งาน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุณ 
มาเป็น 
- งาน บริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

เป้าหมาย : จ ำนวน  10  หมูบ่้ำนๆ 
ละ 20,000.- 

เป้าหมาย : จ ำนวน  10  หมูบ่้ำนๆ 
ละ 20,000.- 

งบประมาณ:  200,000.- บำท งบประมาณ:  200,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :  200,000.- บำท พ.ศ.2566 :  200,000.- บำท 

พ.ศ.2567 :  200,000.- บำท พ.ศ.2567 :  200,000.- บำท 

พ.ศ.2568 :  200,000.- บำท พ.ศ.2568 :  200,000.- บำท 

พ.ศ.2569 :  200,000.- บำท พ.ศ.2569 :  200,000.- บำท 

พ.ศ.2570 :  200,000.- บำท พ.ศ.2570 :  200,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 70ขึ้นไป ระบบ
กำรพัฒนำสำธำรณสุขต ำบลโคกตูมดี
ขึ้น 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 70ขึ้นไป ระบบ
กำรพัฒนำสำธำรณสุขต ำบลโคกตูมดี
ขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : พัฒนำ
สำธำรณสุขต ำบลโคกตูม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : พัฒนำ
สำธำรณสุขต ำบลโคกตูม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สำธำรณสุขฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  17 
 

2. ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ จากแผนชุมชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนและสิ่งสาธารณูปโภค 

      1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
      - งานบ าบัดน้ าเสีย 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพัก สำยทำงซอยสระน้ ำธำรณประโยชน์ 
บ้ำนโคกตูม หมูที่ 2 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน เคหะและชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขังประชำชนสัญจรไป - มำอย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
- ท่อ ø 0.15 x 1.00 เมตร  จ ำนวน  
164 ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 19 บ่อ 
-  งำนผิวจรำจร  ยำว 185 ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ:  1,869,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  1,869,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : กำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 

แบบ ผ02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  18 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพักและขยำยผิวจรำจร สำยทำงซอยบ้ำน
นำยส ำรวย  กลอยประโคน คอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้ำนโคกตูม หมูที่ 1 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน เคหะและชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง ประชำชนสัญจรไป 
มำอย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
 - ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  จ ำนวน  167  
ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 19 บ่อ 
- งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 
1.00 ม.  หนำ 0.15  ม.  ยำว 130 ม. 
- งำนผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 4.00 
เมตร  หนำ 0.15 เมตร ยำว 185  เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 740 ตร.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ:  719,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  719,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  19 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริม 
เหล็ก สำยทำงซอยบ้ำนนำงดวงแก้ว สุดมำ - 
บ้ำนนำงกัลยำ ได้ทุกทำง บ้ำนหนองตะขบ   
หมู่ที่ 4 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน เคหะและชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง ประชำชนสัญจรไป มำอย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
 - ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  จ ำนวน  279 
ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 32 บ่อ 
- งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 
1.00 ม.  หนำ 0.15  ม. 
ยำว 279 ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ:  570,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  570,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  20 
 

  1.2.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา   

   - งานก่อสร้าง 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำง  สำมแยก บ้ำน 
นำยท้องถิ่น  ถึงบ้ำนนำยศักดิ์  สติพำ 
บ้ำนโคกตูม   หมู่ที่  1 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 32  เมตร หนำ  
0.15  เมตร 
-  งำนวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ ำนวน  1  จุดๆ  4  ท่อน 
รวมเป็น  4  ท่อน 

งบประมาณ: งบประมาณ:  53,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  53,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  21 
 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำงสี่แยกบ้ำน  
นำยสวน สติพำ  ถึงบ้ำนนำงสุข  โพธิ์แก้ว 
บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  1 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 100  เมตร หนำ  
0.15  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  167,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  167,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  22 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำงแยก นำนำงร ำพึง 
ไกรสร  บ้ำนโคกตูม หมู่ที่  2   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 315  เมตร  
ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,260  ตร.ม.  
 - พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  85,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  85,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  23 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำงช่วงนำนำยอ่อน  
ชำวนำ  บ้ำนโคกตูม หมู่ที่  2     

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 680  เมตร  
- ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 2,720 ตร.ม.  
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  180,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  180,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  24 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

5 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำงช่วงแยกบ้ำน 
นำงจิรำพร  เย็งประโคน 
บ้ำนโคกตูม หมู่ที่  2     

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 1,300  เมตร  
- ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 3,900 ตร.ม. 
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  257,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  257,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  25 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

6 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกสำยทำง  บ้ำนนำยไพโรจน์   
ปำนเกิด – เชื่อมทำงไปบ้ำนเกียรติเจริญ 
บ้ำนโคกรัง  หมู่ที่  3     

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณ 
 - กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 2,000 เมตร  
- ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  เมตร  - 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  388,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  388,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  26 
 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

7 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำง ซอยข้ำงศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กต ำบลโคกตูมบ้ำนหนองตะขบ 
หมู่ที่ 4      

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 140  เมตร หนำ  
0.15  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  216,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  216,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  27 
 

 
 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

8 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำง  บ้ำนนำงบุญเพ็ง 
สุภำ - บ้ำน นำยคำน  หำญเสมอ   
บ้ำนรำษฎร์นิยม  หมู่ที่  5 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
-  กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 500  เมตร 
-  งำนเสริมดินถม  กว้ำง 4.00 เมตร  หนำ
เฉลี่ย  0.60  เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยบด
ทับให้เรียบร้อย 
-  งำนผิวจรำจรหินคลุก  กว้ำง 3.00 เมตร  
หนำเฉลี่ย  0.10  เมตร   
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  171,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  171,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  28 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

9 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำง  บ้ำนนำงพุด  
เสียดก ำปัง – บ้ำนนำยบุญเพ็ง สุภำ  
บ้ำนรำษฎร์นิยม หมู่ที่  5      

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
-  กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 300  เมตร 
-  งำนเสริมดินถม  กว้ำง 4.00 เมตร  หนำ
เฉลี่ย  0.60  เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย 
-  งำนผิวจรำจรหินคลุก  กว้ำง 3.00 เมตร  
หนำเฉลี่ย  0.10  เมตร  
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  104,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  104,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  29 
 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

10 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำง  บ้ำนนำยสุครีพ   
เสำโร - นำนำยเสำ นิลโชติ   
บ้ำนรำษฎร์นิยม หมู่ที่  5 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
-  กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 1,000  เมตร 
-  งำนเสริมดินถม  กว้ำง 4.00 เมตร  หนำ
เฉลี่ย  0.60  เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย 
-  งำนผิวจรำจรหินคลุก  กว้ำง 3.00 เมตร  
หนำเฉลี่ย  0.10  เมตร  
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  339,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  339,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  30 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

11 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกสำยทำงช่วงนำนำยสุครีบ 
เสำวโร – บ้ำนหนองตะขบ  บ้ำนรำษฎร์นิยม 
หมู่ที่  5 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
- กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 1,300  เมตร - 
ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 3,900 ตร.ม. 
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  339,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  339,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  31 
 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

12 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนจบกเกร็ง สำยทำง บ้ำน 
นำยเทือน อำจทวีกุล - นำงกัญญำ  
แม้นประโคน   บ้ำนจบกเกร็ง    หมู่ที่  6 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
 - งำนผิวจรำจรคอนกรีต  กว้ำง 5.00 
เมตร  หนำเฉลี่ย 0 0.15  เมตร ยำว 510 
ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 2,550 
ตำรำงเมตร 
- งำนวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ ำนวน  21 ท่อน 

งบประมาณ: งบประมาณ:  1,500,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  1,500,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  32 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

13 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำงช่วงบ้ำนนำยวินัย 
เจนประโคน - บ้ำนนำยชุมพร งำนประโคน 
บ้ำนจบกเกร็ง  หมู่ที่  6   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
 - กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 100 เมตร  
- ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 400 ตร.ม. 
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  26,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  26,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  33 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

14 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำงช่วงนำนำยประกอบ 
อุตส่ำห์รัมย์ - นำนำงเปรมฤทัย วงศ์ค ำจันทร์ 
บ้ำนจบกเกร็ง  หมู่ที่  6   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
- กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 1,000 เมตร - 
ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 4,000 ตร.ม. 
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  270,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  270,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  34 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

15 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำงช่วงบ้ำนนำยแสวง  
วำลำรัมย์ - บ้ำนนำยสันต์ แก้วประโคน 
บ้ำนจบกเกร็ง หมู่ที่  6 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
- กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 120 เมตร  
- ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 480 ตร.ม. 
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  32,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  32,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  35 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

16 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำงบ้ำนนำยสำยัน พวงแก้ว –
บ้ำน นำงบัวทอง สีมำจำรย์ 
บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ   หมู่ที่  7 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  กว้ำง 4.00เมตร  ยำว 160  เมตร หนำ  
0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำร 640  
ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  363,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  363,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  36 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

17 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงผิวทำง 
แอสฟัลต์คอนกรีต(ASPHALT  CONCRETE)  
โดยวิธีเสริมผิว สำยทำงบ้ำนนำงบิน สังโสม  
–  หน้ำบ้ำน นำยชัยยันต์  ส่งบุตร    
บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ หมู่ที่  7 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป- 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนผิวทำงแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT  
CONCRETE)  โดยวิธีเสริมผิว กว้ำง 4.00 
เมตร  ยำว 180  เมตร หนำเฉลี่ย  0.04 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำร 720  ตำรำง
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  329,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  329,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  37 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

18 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำงท ำนบคลองจบกเกร็ง
ตอนบนเชื่อมถนนลำดยำงสำยบ้ำนโคกรัง – 
บ้ำนโคกตูม  บ้ำนหนองตะขบ หมู่ที่ 8 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป- 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
- กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 1,340 เมตร  
ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 5,360 ตร.ม. 
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  152,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  152,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  38 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

19 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำงท ำนบคลองจบก-
เกร็งตอนบน ช่วงนำนำยปลอด อำญำเมือง 
บ้ำนหนองตะขบ  หมู่ที่ 8 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป- 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
- กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 880 เมตร  
- ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 3,520 ตร.ม. 
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  232,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  232,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  39 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

20 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดิน 
ผิวจรำจรหินคลุก สำยทำงท ำนบคลอง 
จบกเกร็งตอนบน ช่วงนำนำยคุณำกร  สุทธิ 
บ้ำนหนองตะขบ  หมู่ที่ 8 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป- 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
- กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 860 เมตร  
- ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 3,440 ตร.ม. 
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  227,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  227,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  40 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

21 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดิน 
ผิวจรำจรหินคลุก สำยทำงช่วงนำ 
นำงละออง ค ำแก้ว เชื่อมถนนท ำนบ 
คลองชลประทำน  บ้ำนหนองตะขบ   
หมู่ที่ 8 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
- กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 1,000 เมตร  
- ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ตร.ม. 
- พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  200,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  200,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  41 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

22 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำง  บ้ำนนำงภำพ ดุจจำนุ
ทัศน์-บ้ำนนำยถวิล โสดำ บ้ำนโคกรังพัฒนำ 
หมู่ที่  9 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป- 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 140  เมตร 
หนำ  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
420  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  222,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  222,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  42 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

23 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนโคกตูม หมู่ที่  1   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  491,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  43 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

24 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  2   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  491,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  44 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

25 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล  
บ้ำนโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  491,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

26 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  หมู่ที่ 3  บ้ำนโคกรัง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 

งบประมาณ: งบประมาณ:  419,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  419,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  46 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

27 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนหนองตะขบ  หมู่ที่  4 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  491,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80  ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  47 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

28 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนรำษฎร์นิยม   หมู่ที่  5 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  491,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  48 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

29 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล  
บ้ำนจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  491,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  49 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

30 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนหนองม่วงพัฒนำหมู่ที่  7   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  491,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  50 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

31 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ
หมู่บ้ำน  บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ  หมู่ที่  7   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชน 
ได้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งหอถังสูงแชมเปญ  ขนำด 
ควำมจุ  20  ลบ.ม.  สูง 20  ม. 
-  งำนติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก  ขนำด  
ø 1.15  ม.  สูง 1.20  ม. 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำประปำ  จ ำนวน   
1  ระบบ 
       - ชุดตู้ควบคุมปัม๊น้ ำ  พร้อมอุปกรณ์ตดิตั้ง 
       - ชุดปั๊มน้ ำบำดำล  พร้อมอปุกรณ์ตดิตั้ง เช่น 
งำนท่อ,สำยไฟ 
-  งำนขยำยท่อเมนกระจำยน้ ำ 
-  งำนเจำะบ่อบำดำล  ขนำด 6  นิ้ว  จ ำนวน  1  
บ่อ รำยละเอียดตำมแบบ  อบต.โคกตูมก ำหนด 

งบประมาณ: งบประมาณ:  702,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  702,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  51 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

32 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ที่นำนำงอ ำพร สิงห์ดี 
หมู่ที่ 7  บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  491,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  52 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

33 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนหนองตะขบ   หมู่ที่  8 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  491,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  53 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

34 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล  
บ้ำนโคกรังพัฒนำ  หมู่ที่ 9 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  491,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  54 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

35 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  10 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  491,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1       อบต.โคกตูม       หน้าที่  55 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

36 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำบ่อ
บำดำล บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  10   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นและสิ่ง
สำธำรณูปโภค 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งเครื่องสูบน้ ำบำดำล  จ ำนวน  
1  ระบบ 
-  ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ ำ  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
-  ชุดปั๊มน้ ำบำดำล  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เช่น งำนท่อ,สำยไฟ 

งบประมาณ: งบประมาณ:  33,000.- บำท 

พ.ศ.2566 :-  บำท พ.ศ.2566 :  33,000.- บำท 

พ.ศ.2567 : - บำท พ.ศ.2567 :  .- บำท 

พ.ศ.2568 :- บำท พ.ศ.2568 :  .- บำท 

พ.ศ.2569 :- บำท พ.ศ.2569 :  .- บำท 

พ.ศ.2570 :- บำท พ.ศ.2570 :  .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 


