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ส่วนที่  1 
 
 

 
 
 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

  ด้วยส ำนักปลัด  ได้รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชนต ำบลโคกตูม ต้องกำรให้แก้ไขปัญหำ        
ควำมเดือดร้อนประชำชนอย่ำงเร่งด่วน  พร้อมทั้งส ำนักปลัดมีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
ห้ำปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2563  ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
ในยุคปัจจุบัน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องห้ำปี ต่อไป    
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   

  2.1 เพ่ือให้กำรจัดท ำโครงกำรในกำรแก้ปัญหำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ.2561 –  
พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 มีควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และสถำนกำรณ์      
ในปัจจุบันมำกที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลที่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงรำคำประมำณกำร ในกำรก่อสร้ำง และพ้ืนที่จะด ำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้อง
กับสภำพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมำกท่ีสุด 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่ นห้าปี  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 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 

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 และผู้บริหำรท้องถิ่นได้
พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563  พร้อมทั้งแจ้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม เพ่ือแจ้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกตูมทรำบ และใช้เป็นกรอบในกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
 
1. ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   - งานควบคุมการก่อสร้าง 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงภำยในอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง/กองกำรศึกษำฯ)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือปรับปรุงห้องเรียน 
ภำยในอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล 
โคกตูมให้ได้มำตรฐำนและปลอดภัย 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กต ำบลโคกตูม ดังนี้ 
1. ปรับปรุงห้องครัว  จ ำนวน 1 ห้อง 
2. ปรับปรุงห้องเก็บของ จ ำนวน 1 ห้อง  

งบประมาณ: งบประมาณ : 200,000.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 200,000.- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 200,000 .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 200,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ 
- ศพด. ต.โคกตูมมีห้องเรียนที่ได้มำตรฐำน
และปลอดภัย 100 % 
            เชิงคุณภาพ 
-  ศพด. ต.โคกตูมมีห้องเรียนห้องเรียนที่ได้
มำตรฐำนและปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต ำบลโคกตูมมีห้องเรียนที่ได้มำตรฐำนและ
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง/กอง
กำรศึกษำฯ 

บัญชีการเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงโครงการ 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 
2 โครงการ :- โครงการ : ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำ 

เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม 
เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง/กองกำรศึกษำฯ)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ อบต.โคกตูมมีอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีได้มำตรฐำน  ปลอดภัย
และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูมตำม
แบบมำตรฐำนประเภทอำคำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กขนำด 81-100  คน  แบบที่   
สถ.ศพด.3 

งบประมาณ: งบประมาณ : 2,485,000.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 2,485,000.- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 2,485,000.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 2,485,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ 
- อบต.โคกตูมมีอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่
ได้มำตรฐำนตำมแบบของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจ ำนวน 1 หลัง 
            เชิงคุณภาพ 
- อบต.โคกตูมมีอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่
ได้มำตรฐำนและปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อบต.โคกตูมมีอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีได้มำตรฐำน  ปลอดภัย
และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง/ 
กองกำรศึกษำฯ 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงภำยในอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเปลี่ยนรำษฎร์อนุสรณ์ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง/กองกำรศึกษำฯ)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือปรับปรุงห้องเรียน
ภำยในอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเปลี่ยน
รำษฎร์อนุสรณ์ให้ได้มำตรฐำนและปลอดภัย 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเปลี่ยนรำษฎร์อนุสรณ์ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงห้องครัว  จ ำนวน 1 ห้อง 
2. ปรับปรุงห้องน้ ำ จ ำนวน 4 ห้อง 
3. ปรับปรุงห้องเก็บของ จ ำนวน 1 ห้อง  

งบประมาณ: งบประมาณ : 250,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 250,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 250,000 .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 250,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ 

- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเปลี่ยนรำษฎร์อนุสรณ์
มีห้องเรียนที่ได้มำตรฐำนและปลอดภัย  
100 % 

            เชิงคุณภาพ 

- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเปลี่ยนรำษฎร์อนุสรณ์
มีห้องเรียนที่ได้มำตรฐำนและปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เปลี่ยนรำษฎร์อนุสรณ์มีห้องเรียนที่ได้
มำตรฐำนและปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง/กอง
กำรศึกษำฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 อบต.โคกตูม            หน้าที่ 6 

 

  1.1.3  แผนงานการเกษตร 
   - งานแหล่งน้ าและป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดลอกคลองห้วยปอ  

ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 1  บ้ำนโคกตูม 
เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน กำรเกษตร 
- งาน แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ขุดลอกต่อจำกของเดิมช่วงที่ 3 
กว้ำง 20 เมตร  ยำว 170  เมตร ลึกเฉลี่ย  
4  เมตร หรือมีปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 
6,100 ลบ.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 200,000.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 200,000.- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 
ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนได้บริโภคอุปโภคและ

กำรเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพ่ิมข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 อบต.โคกตูม            หน้าที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดลอกคลองหนองตรำด 
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน กำรเกษตร 
- งาน แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ขุดลอกต่อจำกของเดิมช่วงที่ 1 
กว้ำง 10 - 12 เมตร ยำว 170  เมตร   
ลึกเฉลี่ย  4  เมตร หรือมีปริมำตรดินขุด 
ไม่น้อยกว่ำ 6,100 ลบ.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 490,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 490,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนได้บริโภคอุปโภคและ
กำรเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพ่ิมข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 อบต.โคกตูม            หน้าที่ 8 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดคลองส่งน้ ำ  
ที่สำธำรณะประโยชน์โคกส ำโรง หมู่ที่ 6  
บ้ำนจบกเกร็ง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน กำรเกษตร 
- งาน แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 2.50 เมตร  ยำว 1,940 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร  หรือมีปริมำตร 
ดินขุดไม้น้อยกว่ำ 3,600 ลบ.ม.  พร้อมวำง
ท่อระบำยน้ ำ ขนำด ศก. 1 เมตร จ ำนวน 
100 ท่อน 

งบประมาณ: งบประมาณ : 351,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 351,000.-บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนได้บริโภคอุปโภคและ
กำรเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพ่ิมข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 อบต.โคกตูม            หน้าที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดลอกสระน้ ำหนองหว้ำ  
หมู่ที่ 6 บ้ำนจบกเกร็ง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน กำรเกษตร 
- งาน แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 65 เมตร ยำว 65  เมตร    
ลึกเฉลี่ย  4  เมตร หรือมีปริมำตรดินขุด 
ไม่น้อยกว่ำ 8,085 ลบ.ม 

งบประมาณ: งบประมาณ : 344,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 344,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนได้บริโภคอุปโภคและ
กำรเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพ่ิมข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 อบต.โคกตูม            หน้าที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

5 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดแก้มลิง 
ที่สำธำรณะประโยชน์โคกส ำโรง หมู่ที่ 6  
บ้ำนจบกเกร็ง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน กำรเกษตร 
- งาน แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : พ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่ำ 86 ไร่  
ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมำตร 
ดินขุดไม่น้อยกว่ำ 480,500 ลบ.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 19,800,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 19,800,000.-บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนได้บริโภคอุปโภคและ
กำรเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพ่ิมข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 อบต.โคกตูม            หน้าที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

6 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดลอกคลองปั้มร้ำง  
ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 9 บ้ำนโคกรัง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน กำรเกษตร 
- งาน แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ขุดลอกต่อจำกของเดิมช่วงที่ 3 
กว้ำง 14 เมตร ยำว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 
4 เมตร หรือมีปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 
6,375 ลบ.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 316,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 316,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนได้บริโภคอุปโภคและ
กำรเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพ่ิมข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 อบต.โคกตูม            หน้าที่ 12 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

7 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดลอกคลองจบกเกร็ง
ตอนบน หมู่ที่ 10 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน กำรเกษตร 
- งาน แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 40 เมตร  ยำว 100  
เมตร ลึกเฉลี่ย  4  เมตร หรือมีปริมำตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่ำ 13,700 ลบ.ม.   

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 : ประชำชนได้บริโภคอุปโภคและ
กำรเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพ่ิมข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 อบต.โคกตูม            หน้าที่ 13 

 

 1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  1.2.2  แผนงานการเกษตร 
   - งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดลอกคลองห้วยปอ 
ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 1  บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำน
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน 
- แผนงาน กำรเกษตร 
- งาน ส่งเสริมสนับสนุน
ควำมเข้มแข็ง 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ขุดลอกต่อจำกของเดิมช่วงที่ 3 
กว้ำง 20 เมตร  ยำว 170  เมตร ลึกเฉลี่ย  
4  เมตร หรือมีปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 
6,100 ลบ.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 200,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 200,000 .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนได้บริโภคอุปโภคและ
กำรเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพ่ิมข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 อบต.โคกตูม            หน้าที่ 14 

 

1.๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  1.6.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   - งานบริหารงานคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรส ำรวจภำษีที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้ำง 
เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเมืองและกำร
บริหำร 
- แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป 
- งาน บริหำรงำนคลัง 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : ส ำรวจภำคสนำม 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : น ำข้อมูลมำ update ให้
ถูกต้อง และครบถ้วนให้เป็นปัจจุบัน 

งบประมาณ: งบประมาณ : 36,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 36,000 .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 
ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ข้อมูลถูกต้องตำมสภำพควำมเป็น

จริงมำกกว่ำร้อยละ 70% 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : จัดเก็บภำษีได้

เพ่ิมข้ึน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 อบต.โคกตูม            หน้าที่ 15 

 

   - งานบริหารงานทั่วไป 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเมืองและกำร
บริหำร 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน บริหำรงำนทั่วไป 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บริกำรซ่อมแซม
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย
แก่ผู้ปฏิบัติในที่สูง 
3. เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินที่ต้องกำรใช้รถ
กระเช้ำไฟฟ้ำ 
4. ตัดแต่งกิ่งไม้ข้ำงทำงและงำนอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : รถยนต์กระบะบรรทุกเทท้ำย 
6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งเครนไฮดรอลิค 
ชนิดยกของหนักได้ พร้อมกระเช้ำไฟเบอร์
กลำส ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร พร้อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ำรถครบชุด  
มีสัญญำณไฟต่ำงๆตำมกรมขนส่งทำงบก
ก ำหนด และตำมควำมจ ำเป็นในกำร 
ปฏิบัติงำน 

งบประมาณ: งบประมาณ : 2,500,000.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 2,500,000 .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 
ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนในพื้นท่ีมีควำมสะดวก 

และปลอดภัยในเวลำกลำงคืน ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรบริกำร
ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะดี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 


