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ส่วนที่  1 
 
 

 
 
 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม 
ครั้งที ่2/2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

  ด้วยส ำนักปลัด  ได้รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชนต ำบลโคกตูม ต้องกำรให้ แก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนประชำชนอย่ำงเร่งด่วน  พร้อมทั้งส ำนักปลัดมีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 /2563  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
ยุคปัจจุบัน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องห้ำปี ต่อไป    
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 / 2563  
  2.1 เพ่ือให้กำรจัดท ำโครงกำรในกำรแก้ปัญหำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2565)  ครั้งที่ 2 / 2563  มีควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่ และสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมำกที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลที่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงรำคำประมำณกำร ในกำรก่อสร้ำง และพ้ืนที่จะด ำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้อง
กับสภำพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมำกที่สุด 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ครั้งที่ 2/ 2563
  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 ำเนินกำร
ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลและความจ าเปน็ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 2 

 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิ มเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำข้ำงต้นครบทุกข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ และผู้บริหำรท้องถิ่นได้พิจำรณำ
อนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 / 2563 พร้อมทั้งแจ้ง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม เพ่ือแจ้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูมทรำบ และใช้เป็น
กรอบในกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
 
1. ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

1.1 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1.1 แผนงาน เคหะชุมชน 

- งานไฟฟ้าถนน 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
หมู่ที่  1  บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กฟภ อ.ประโคนชัย)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ ำนวน  10  จุด 
               งำนขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
(สำยดับ) พร้อมอุปกรณ์ชุดส ำหรับงำนติดตั้ง 

งบประมาณ: งบประมาณ : 96,138.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 96,138.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .-บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 กำร
สัญจรไปมำมีควำม สะดวก ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 

บัญชีการเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงโครงการ 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
หมู่ที่  2  บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กฟภ อ.ประโคนชัย) 
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ ำนวน  3  จุด 
               งำนขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
(สำยดับ) พร้อมอุปกรณ์ชุดส ำหรับงำนติดตั้ง 

งบประมาณ: งบประมาณ : 29,835.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 29,835.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 กำร
สัญจรไปมำมีควำม สะดวก ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
หมู่ที่  3  บ้ำนโคกรัง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กฟภ อ.ประโคนชัย) 
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ ำนวน  7  จุด 
               งำนขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
(สำยดับ) พร้อมอุปกรณ์ชุดส ำหรับงำนติดตั้ง 

งบประมาณ: งบประมาณ : 81,403.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 81,403.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 กำร
สัญจรไปมำมีควำม สะดวก ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
หมู่ที่  4  บ้ำนหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กฟภ อ.ประโคนชัย) 
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ ำนวน  10  จุด 
              งำนขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
(สำยดับ) พร้อมอุปกรณ์ชุดส ำหรับงำนติดตั้ง 

งบประมาณ: งบประมาณ : 109,720.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 109,720.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 กำร
สัญจรไปมำมีควำม สะดวก ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

5 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
หมู่ที่  5  บ้ำนรำษฎร์นิยม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กฟภ อ.ประโคนชัย)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ ำนวน  2  จุด 
              งำนขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
(สำยดับ) พร้อมอุปกรณ์ชุดส ำหรับงำนติดตั้ง 

งบประมาณ: งบประมาณ : 18,809.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 18,809.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 กำร
สัญจรไปมำมีควำม สะดวก ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

6 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
หมู่ที่  6  บ้ำนจบกเกร็ง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กฟภ อ.ประโคนชัย)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ ำนวน 7  จุด 
              งำนขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
(สำยดับ) พร้อมอุปกรณ์ชุดส ำหรับงำนติดตั้ง 

งบประมาณ: งบประมาณ : 71,503.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 71,503.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 กำร
สัญจรไปมำมีควำม สะดวก ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

7 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
หมู่ที่  6  บ้ำนจบกเกร็ง  (คุ้มเก่ำ) 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กฟภ อ.ประโคนชัย)   
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ ำนวน  3  จุด 
              งำนขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
(สำยดับ) พร้อมอุปกรณ์ชุดส ำหรับงำนติดตั้ง 

งบประมาณ: งบประมาณ : 50,809.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 50,809.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 กำร
สัญจรไปมำมีควำม สะดวก ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

8 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
หมู่ที่  7  บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กฟภ อ.ประโคนชัย)   
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ ำนวน  10  จุด 
              งำนขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
(สำยดับ) พร้อมอุปกรณ์ชุดส ำหรับงำนติดตั้ง 

งบประมาณ: งบประมาณ : 59,176.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 59,176.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 กำร
สัญจรไปมำมีควำม สะดวก ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

9 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
หมู่ที่  8  บ้ำนหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กฟภ อ.ประโคนชัย)   
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ ำนวน  10  จุด 
              งำนขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
(สำยดับ) พร้อมอุปกรณ์ชุดส ำหรับงำนติดตั้ง 

งบประมาณ: งบประมาณ : 94,270.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 94,270.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 กำร
สัญจรไปมำมีควำม สะดวก ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

10 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
หมู่ที่  9  บ้ำนโคกรัง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กฟภ อ.ประโคนชัย)   
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ ำนวน  10  จุด 
              งำนขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
(สำยดับ) พร้อมอุปกรณ์ชุดส ำหรับงำนติดตั้ง 

งบประมาณ: งบประมาณ : 103,081.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 103,081.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 กำร
สัญจรไปมำมีควำม สะดวก ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 13 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

11 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
หมู่ที่  10  บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กฟภ อ.ประโคนชัย)   
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งโคมไฟพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ ำนวน  6  จุด 
              งำนขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
(สำยดับ) พร้อมอุปกรณ์ชุดส ำหรับงำนติดตั้ง 

งบประมาณ: งบประมาณ : 37,327.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 37,327.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 กำร
สัญจรไปมำมีควำม สะดวก ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 14 

 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 -  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่  4  บ้ำนหนองตะขบ สำย
บ้ำนหนองตะขบ  นำยวสัน  เกลำรัมย์  
(เส้นที่ 1) 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป-
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำง
ขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ก่อสร้ำงถนนคสล.ให้ได้ขนำด 
กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 110  เมตร  
หนำ  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจร 
ไม่น้อยกว่ำ  440  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 236,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 236,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ60 ขึ้นไป 

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 15 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี  4  บ้ำนหนองตะขบ สำยบ้ำน
หนองตะขบ  นำยเทพ  จ่ำยประโคน   
(เส้นที่ 2) 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป-
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำง
ขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ก่อสร้ำงถนนคสล.ให้ได้ขนำด 
กว้ำง 4.00 เมตร   ยำว 60  เมตร  
หนำ  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจร 
ไม่น้อยกว่ำ  240  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 125,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 125,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ 60 ขึ้นไป 

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 16 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี  4  บ้ำนหนองตะขบ สำยบ้ำน 
หนองตะขบ  นำงเรณู  นุชสำย  (เส้นที่ 3) 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป-
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำง
ขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ก่อสร้ำงถนนคสล.ให้ได้ขนำด 
กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 60  เมตร หนำ  
0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ  240  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 125,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 125,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ 60 ขึ้นไป 

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 17 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ :- โครงการ : ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี  7  บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ สำย
บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ – บ้ำนรำษฎร์นิยม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป-
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำง
ขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ก่อสร้ำงถนนคสล.ให้ได้ขนำด 
กว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 1,000  เมตร  
หนำ  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจร 
ไม่น้อยกว่ำ  5,000  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 2,614,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 2,614,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ 60 ขึ้นไป 

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 18 

 

1.3 แผนงานพาณิชย์ 
  -  งานกิจการประปา 

 
 

    

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งระบบสูบน้ ำ หมู่ที ่ 1   
บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน พำณิชย์ 
 - งาน กิจกำรประปำ 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

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

งบประมาณ: งบประมาณ : 32,100.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 32,100.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 19 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย ์หมู่ที่ 2 บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน พำณิชย์ 
 - งาน กิจกำรประปำ 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์  จ ำนวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่ำเซลล์  ขนำด  330 W 
Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ ำ  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้ำงรองรับแผงโซล่ำเซลล์     
  - ชุดปั๊มน้ ำบำดำล  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เช่น งำนท่อ,สำยไฟ 
งำนติดตั้งถังเก็บน้ ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
เชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
  - ถังเก็บน้ ำแบบพลำสติก ขนำดควำมจุ 
2,000  ลิตร จ ำนวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
เช่น ข้อต่อท่อ พีวีซี ,วำล์ว 
เปิด – ปิดน้ ำ 

งบประมาณ: งบประมาณ : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 20 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย ์หมู่ที่  3  บ้ำนโคกรัง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน พำณิชย์ 
 - งาน กิจกำรประปำ 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์  จ ำนวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่ำเซลล์  ขนำด  330 W 
Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ ำ  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้ำงรองรับแผงโซล่ำเซลล์     
  - ชุดปั๊มน้ ำบำดำล  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เช่น งำนท่อ,สำยไฟ 
งำนติดตั้งถังเก็บน้ ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
เชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
  - ถังเก็บน้ ำแบบพลำสติก ขนำดควำมจุ 
2,000  ลิตร จ ำนวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
เช่น ข้อต่อท่อ พีวีซี ,วำล์ว 
เปิด – ปิดน้ ำ 

งบประมาณ: งบประมาณ : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 21 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย ์หมู่ที่  4  บ้ำนหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน พำณิชย์ 
 - งาน กิจกำรประปำ 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์  จ ำนวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่ำเซลล์  ขนำด  330 W 
Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ ำ  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้ำงรองรับแผงโซล่ำเซลล์     
  - ชุดปั๊มน้ ำบำดำล  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เช่น งำนท่อ,สำยไฟ 
งำนติดตั้งถังเก็บน้ ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
เชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
  - ถังเก็บน้ ำแบบพลำสติก ขนำดควำมจุ 
2,000  ลิตร จ ำนวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
เช่น ข้อต่อท่อ พีวีซี ,วำล์ว 
เปิด - ปิดน้ ำ 

งบประมาณ: งบประมาณ : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 22 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

5 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย ์หมู่ที่  5  บ้ำนรำษฎร์นิยม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน พำณิชย์ 
 - งาน กิจกำรประปำ 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งหอถังสูงแชมเปญ  
ขนำดควำมจุ  20  ลบ.ม.  สูง 20  ม. 
              งำนติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
ขนำด Ø 1.15  ม.  สูง 1.20  ม. 
              งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์  จ ำนวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่ำเซลล์  ขนำด  330 W 
Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ ำ  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้ำงรองรับแผงโซล่ำเซลล์     
  - ชุดปั๊มน้ ำบำดำล  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เช่น งำนท่อ,สำยไฟ 

งบประมาณ: งบประมาณ : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 23 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

6 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย ์หมู่ที่  7  บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน พำณิชย์ 
 - งาน กิจกำรประปำ 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์  จ ำนวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่ำเซลล์  ขนำด  330 W 
Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ ำ  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้ำงรองรับแผงโซล่ำเซลล์     
  - ชุดปั๊มน้ ำบำดำล  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เช่น งำนท่อ,สำยไฟ 
งำนติดตั้งถังเก็บน้ ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
เชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
  - ถังเก็บน้ ำแบบพลำสติก ขนำดควำมจุ 
2,000  ลิตร จ ำนวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
เช่น ข้อต่อท่อ พีวีซี ,วำล์ว 
เปิด - ปิดน้ ำ 

งบประมาณ: งบประมาณ : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .-บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 24 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

7 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย ์หมู่ที่  8  บ้ำนหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน พำณิชย์ 
 - งาน กิจกำรประปำ 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์  จ ำนวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่ำเซลล์  ขนำด  330 W 
Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ ำ  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้ำงรองรับแผงโซล่ำเซลล์     
  - ชุดปั๊มน้ ำบำดำล  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เช่น งำนท่อ,สำยไฟ 
งำนติดตั้งถังเก็บน้ ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
เชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
  - ถังเก็บน้ ำแบบพลำสติก ขนำดควำมจุ 
2,000  ลิตร จ ำนวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
เช่น ข้อต่อท่อ พีวีซี ,วำล์ว 
เปิด – ปิดน้ ำ 

งบประมาณ: งบประมาณ : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 25 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

8 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย ์หมู่ที่  9  บ้ำนโคกรังพัฒนำ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน พำณิชย์ 
 - งาน กิจกำรประปำ 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์  จ ำนวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่ำเซลล์  ขนำด  330 W 
Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ ำ  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้ำงรองรับแผงโซล่ำเซลล์     
  - ชุดปั๊มน้ ำบำดำล  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เช่น งำนท่อ,สำยไฟ 
งำนติดตั้งถังเก็บน้ ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
เชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
  - ถังเก็บน้ ำแบบพลำสติก ขนำดควำมจุ 
2,000  ลิตร จ ำนวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่ำงถังเก็บน้ ำ 
เช่น ข้อต่อท่อพีวีซี วำล์ว เปิด - ปิดน้ ำ 

งบประมาณ: งบประมาณ : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 97,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

9 โครงการ :- โครงการ : ติดตั้งระบบสูบน้ ำหมู่ที่  10  
 บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน พำณิชย์ 
 - งาน กิจกำรประปำ 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

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

งบประมาณ: งบประมาณ : 32,100.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 32,100.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้มีมีน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 27 

 

1.2  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.2.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : ฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ
ภัยพิบัติประจ ำต ำบลโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองสำธำรณสุข)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิตที่ดี 
- แผนงาน กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 
 - งาน ป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพ และ
ควำมเข้มแข็งให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกตูม ให้มีบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : จิตอำสำภัยพิบัติ อบต.โคกตูม 
จ ำนวน  50 คน 

งบประมาณ: งบประมาณ : 286,200.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 286,200.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 286,200.- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 286,200.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ผู้เข้ำร่วมอบรมร้อยละ 60 ขึ้นไป
มีศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : จิตอำสำภัยพิบัติ 
อบต.มีศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนใน
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 อบต.โคกตูม             หน้าที่ 28 

 

1.3  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ 
1.3.1 แผนงาน สาธารณสุข 

- งานบริการหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563 

ล า 

ดับ 

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : สำธำรณสุขมูลฐำน เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองสำธำรณสุข)  
- ยุทธศาสตร์ ด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 
- แผนงาน สาธารณสุข 
 - งาน บริการหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
สำธำรณสุขมูลฐำน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : จ ำนวน  10  หมูบ่้ำนๆละ 
7,500 บำท 

งบประมาณ: งบประมาณ : 75,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 75,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 75,000.- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 75,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : พัฒนำสำธำรณสุขต ำบลโคกตูม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : พัฒนำสำธำรณสุข
ต ำบลโคกตูม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสำธำรณสุข 


