
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๕่๐ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 
  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา และที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   - งานสวนสาธารณะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างซุ้มประตู 
ทางเข้าหมู่บ้านโคกตูม 
หมู่ที่  1 , 2 , 10   
บ้านโคกตูม 

เพื่อความชัดเจน 
และเป็นระเบยีบ 

งานซุ้มประตูโครงสร้างเหล็ก
รูปพรรณ  กว้างเฉลี่ย  12  
เมตรงานฐานรากคอนกรตี
เสรมิเหล็ก   
งานป้ายช่ือหมู่บ้าน 

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 
ขึ้นไป ชัดเจน
และเป็น
ระเบียบ 
 

ความชัดเจน และ
เป็นระเบียบ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 01 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๕่๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงสระน้้า
หนองตาหมึก 2     
หมู่ที่ 5 
บ้านราษฎร์นยิม 

เพื่อความสวยงาม
และมสีถานท่ีผัก
ผ่อนหย่อนใจ 

งานดินถม กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว  370.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย2.50  เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  
5,430 ลบ.ม. 
 

- - 498,000 - - ร้อยละ 60 
ขึ้นไป
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์
 

ความสวยงามและ
มีสถานท่ีผักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาภายในหมู่บ้าน    
บริเวณศูนย์ศาลา
ประชาคม  หมู่ท่ี 6 
บ้านจบกเกร็ง 

เพื่อความสวยงาม
และมสีถานท่ีผัก
ผ่อนหย่อนใจและที่
ออกก้าลังกายเพื่อ
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ ์

กว้าง  15.00 ม. ยาว 
25.00  ม.  หนา  0.10  
ม. 

- - - 128,000 - ร้อยละ 60 
ขึ้นไป
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์
 

ความสวยงามและ
มีสถานท่ีผักผ่อน
หย่อนใจและที่ออ
ก้าลังกายเพื่อ
สุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ ์

กองช่าง 

รวม 
 

จ านวน 3โครงการ - - - - 498,000 228,000 -    
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- งานบ้าบัดน้้าเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า แบบท่อผ่า
ครึ่งเส้นบ้านนายแผล  
ชาวนา - กองทุนหมู่บ้าน 
หมู่ที่  1  บ้านโคกตมู 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

ความยาวรวม  160 เมตร   
งานท่อขนาด ศก. 0.40 X 
1.00 เมตร  แบบผา่ครึ่ง 
โดยวางท่อระบายน้้า 
ความยาว  100 เมตร  
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วย
คอนกรีตปูนทราย 
ให้เรียบร้อย   
งานวางท่อขนาด ศก. 0.40 
X 1.00 เมตร เช่ือมทางโดย
วางท่อระบายน้้า 
ความยาว  60   เมตร  
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วย
คอนกรีตปูนทราย 
งานรื้อตัดผิวจราจรเดมิและ
วางท่อระบายน้้าพร้อมเทผิว
จราจร คสล. และวางท่อ
ระบายน้้า  ø 0.40 x 
1.00 เมตร  จ้านวน  2  
จุดงานบ่อพักคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  จ้านวน  4  บ่อ 
 

- - - 205,000 - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ด ีน้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า แบบท่อผ่า
ครึ่งเส้นบ้านวิไล   
หาสุข - เริ่ม   
ขันทอง  -  ไม  ดียิ่ง 
หมู่ที่  1  บ้านโคกตมู 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

ความยาวรวม  285 เมตร   
งานท่อขนาด ศก. 0.40 X 
1.00 เมตร  แบบผา่ครึ่ง โดย
วางท่อระบายน้้าความยาว  
245 เมตร  พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อด้วยคอนกรตีปูน
ทรายให้เรยีบร้อย   
งานวางท่อขนาด ศก. 0.40 X 
1.00 เมตร เช่ือมทางโดยวาง
ท่อระบายน้้าความยาว  40   
เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
ด้วยคอนกรีตปูนทราย 
งานรื้อตัดผิวจราจรเดมิและวาง
ท่อระบายน้้าพร้อมเทผิวจราจร 
คสล.และวางท่อระบายน้้า  ø 
0.40 x 1.00 เมตร  จ้านวน  
1  จุดงานรื้อตดัผิวจราจรเดิม
และวางท่อระบายน้้าพร้อมเทผิว
จราจร คสล.และวางท่อระบาย
น้้า  ø 0.60 x 1.00 เมตร  
จ้านวน  1  จุด 

- - - 221,500 - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ด ีน้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการรางระบายน้้า 
คสล. แบบฝาปิดสาย
ทาง   บ้านนางแหวน  
สุวรรณรมัย์ - บ้าน
นายทูน  อุสารัมย ์
หมู่ที่  3  บ้านโคกรัง 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

ขนาดความกว้างรางระบายน้้า  
0.30  เมตร  ความสูงเฉลี่ย  
0.50 เมตรความหนาของท้อง
รางระบายน้า้  0.10  เมตร  
ความหนาของฝาปิดราง 
ระบายน้้า  0.125  เมตร  
ความยาวรางระบายน้้า  162  
เมตรงานรื้อตัดผิวจราจรเดิม
และวางท่อระบายน้้าพร้อมเทผิว
จราจร คสล.และวางท่อระบาย
น้้า  ø 0.40 x 1.00 เมตร  
จ้านวน  1  จุด 

- - 259,000 - - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ด ีน้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

4 โครงการรางระบายน้้า 
คสล. แบบฝาปิดสาย
ทาง   ท่ีนายรวน 
กลอยรัมย์ - ที่นายเอ็ด  
เสประโคน 
หมู่ที่  3  บ้านโคกรัง 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

ขนาดความกว้างรางระบายน้้า  
0.30  เมตร  ความสูงเฉลี่ย  
0.50 เมตรความหนาของท้อง
รางระบายน้า้  0.10  เมตร  
ความหนาของฝาปิดราง 
ระบายน้้า  0.125  เมตร  
ความยาวรางระบายน้้า  153  
เมตร 

- - 241,000 - - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ด ีน้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการรางระบายน้้า 
คสล. แบบฝาปิดสาย
ทาง   บ้านนางเสียน  
ประเสริฐสุด - บ้าน
นางสุข  นุชผักแวน 
หมู่ที่  3  บ้านโคกรัง 
 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

ขนาดความกว้างรางระบายน้้า  
0.30  เมตร  ความสูงเฉลี่ย  
0.50 เมตรความหนาของท้อง
รางระบายน้า้  0.10  เมตร  
ความหนาของฝาปิดราง 
ระบายน้้า  0.125  เมตร  
ความยาวรางระบายน้้า  156  
เมตรงานรื้อตัดผิวจราจรเดิม
และวางท่อระบายน้้าพร้อมเทผิว
จราจร คสล. และวางท่อระบาย
น้้า  ø 0.40 x 1.00 เมตร  
จ้านวน  2  จุด 

- - - 253,400 - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ดี น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบาย
น้้า  พร้อมขยายไหล่
ทาง คสล. สายบ้าน
นางศรี  มีแก้ว  ถึง 
บ้านนางกัลยา 
หมู่ที่ 4  บ้านหนอง
ตะขบ 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

รางระบายน้า้ กว้าง  0.50  
เมตร  ยาว  219.00 เมตร 
ลึก  0.50  เมตร   
 -  ขยายไหล่ทาง  คสล.  กว้าง  
0.50 - 1.00 เมตร  ยาว
302.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  175.50  ตาราง
เมตร 

- - 500,000 - - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ดี น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อระบาย
น้้า พร้อมขยายไหล่
ทาง  คสล.  สายบ้าน
นางสมใจ  ถึง บ้าน
นายรันหมู่ที่ 4   
บ้านหนองตะขบ 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

วางท่อระบายน้้า  จ้านวน  
405  ท่อน  บ่อพัก  จ้านวน  
45บ่อ  พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. 

- - 947,000 - - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ดี น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบาย
น้้า พร้อมขยายไหล่
ทาง  คสล.  บ้าน สาย
บ้านนายชัยยันต์  สา
บุตร  ถึง บ้านนางหนู
เลี้ยง  บุญเทศ 
หมู่ที่ 7 
หนองม่วงพัฒนา 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

วางท่อระบายน้้า  จ้านวน  
296  ท่อน  บ่อพัก  จ้านวน  
34บ่อ  พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. 

- - 706,000 - - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ดี น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๕่๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการ วางท่อ
ระบายน้้า พร้อมขยาย
ไหล่ทาง  คสล.  สาย
บ้านนายเลื่อน  ถึง 
บ้านนางส้าราญ 
หมู่ที่ 8  บ้านหนอง
ตะขบ 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

วางท่อระบายน้้า ขนาด ศก. 
0.40 ม.  จ้านวน 208 ท่อน 
บ่อพัก  จ้านวน  20  บ่อ  
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 

- - 500,000 - - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ดี น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อระบาย
น้้า พร้อมขยายไหล่
ทาง  คสล. สายบา้น
นางสมพร  ถึง วัด
หนองตะขบหมู่ท่ี 8   
บ้านหนองตะขบ 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

วางท่อระบายน้้า ขนาด ศก. 
0.40 ม.  จ้านวน 187 ท่อน 
บ่อพัก  จ้านวน  20  บ่อ  
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 

- - 435,000 - - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ดี น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

11 โครงการวางท่อระบาย
น้้า พร้อมขยายไหล่
ทาง  คสล.  สายบ้าน
นางอัมพร  ถึง บ้าน
นางยุพินหมู่ท่ี 8  บ้าน
หนองตะขบ 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

วางท่อระบายน้้า ขนาด ศก. 
0.60 ม.  จ้านวน 90 ท่อน 
บ่อพัก  จ้านวน  10  บ่อ  
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
 

- - 214,000 - - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ดี น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๕่๘ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการวางท่อระบาย
น้้าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายทาง  สี่แยกบ้านคณุ
จราพร – วัดโคกตูมหมู่
ที่  10   
บ้านโคกตูม   

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  
จ้านวน  117  ท่อน , บ่อพัก 
คสล. จ้านวน 13 บ่อ 
งานขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร 
 -งานรื้อตัดผิวจราจรเดิม 

- - - 279,000 - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ดี น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อระบาย
น้้าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายทาง  ที่ท้าการ อบต.
โคกตูม – วัด 
โคกตูมหมู่ที่  10   
บ้านโคกตูม   

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้าได้ด ีน้้าไม่ท่วม
ขัง  
 

ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  
จ้านวน  137  ท่อน , บ่อพัก 
คสล. จ้านวน 15 บ่อ 
งานขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร 

- - - 325,500 - มีการระบาย
น้้าได้ดี น้้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้้าได้
ดี น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 
 

 จ านวน  13 โครงการ - - - - 3,802,000 1,283,400 -    

 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๕่๙ 
 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นนายสมกิต 
ประหมู่ประถัม 
หมู่ที่  1  บ้านโคกตมู 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 32  เมตร หนา  
0.15  เมตร 
 โดยมีพื้นท่ีด้าเนินการ
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
128  ตารางเมตร 

- - 37,800 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นนายพวง 
พริ้งเพราะ 
หมู่ที่  1  บ้านโคกตมู 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 30  เมตร หนา  
0.15  เมตร 
 โดยมีพื้นท่ีด้าเนินการ
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
90  ตารางเมตร 

- - 42,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๖่๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นนายเฉลิม  เพ็งเพชร 
-  นายประดิษฐ์   
พริ้งเพราะ 
หมู่ที่  1  บ้านโคกตมู 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 20  เมตร หนา  
0.15  เมตร 
 โดยมีพื้นท่ีด้าเนินการ
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
60  ตารางเมตร 

- - 28,500 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางสระน้้า
สาธารณะบริเวณประปา
หมูที่  2 - ศาลปูตา 
หมู่ที่  2  บ้านโคกตมู   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 245  เมตร หนา  
0.15  เมตร 
 โดยมีพื้นท่ีด้าเนินการ
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
857.50  ตารางเมตร 
งานวางท่อระบายน้้า  
ø 0.80 x 1.00 
เมตร  จ้านวน  16  
ท่อน  1  จุด 

- - 454,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๖่๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นโรงปุ๋ยนายประสิทธ์ 
ศรีละ - สวนนายวัชระ  
ชาวนา 
หมู่ที่  2  บ้านโคกตมู   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 1.00 เมตร  
ยาว 202  เมตร หนา  
0.15  เมตร  
 โดยมีพื้นท่ีด้าเนินการ
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๒๐๒  ตารางเมตร 

- - 118,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านนายบน  
กะรัมย์ - บ้านนางนงค์
นุช  บุญเสริม 
หมู่ที่  3  บ้านโคกรัง   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 20  เมตร หนา  
0.15  เมตร 
 โดยมีพื้นท่ีด้าเนินการ
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
60  ตารางเมตร 

- - - 28,500 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๖่๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก   สายที่
นานางสงวน   ถึงที่นา
นางรอนหมู่ที่ 4 
 บ้านหนองตะขบ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 4.00  เมตร  
ยาว 1,200.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10  ม. 
หรือมีปรมิาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  480.00  
ลูกบาศก์เมตร 

- - 215,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ้านนางพุธ  เสียดก้าปัง 
ถึง บ้านนายบุญเพ็ง  
สุภา  หมู่ที่ 5  
บ้านราษฎร์นยิม 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
235.00  ม.  หนา  
0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  940.00  
ตารางเมตร 

- - 500,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๖่๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก   
สายบ้านนายบุญมา  
สุภา  ถึงที่นานายคาน  
หาญเสมอ 
หมู่ที่ 5บ้านราษฎร์นิยม 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  5.00 เมตร  
ยาว  360  เมตร  
หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 180.00  
ลบ.ม. 

- - 99,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก   
สายต่อจากถนนหินคลุก
เดิม - ถึงแนวเขตต้าบล
หนองโสน 
หมู่ที่ 5บ้านราษฎร์นิยม 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  5.00 เมตร  
ยาว  420  เมตร  
หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 210.00  
ลบ.ม. 

- - 115,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๖่๔ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบ้านนายสอน  เจน
ประโคน  ถึงบ้านนาย
สิทธิศักดิ์  ได้ทุกทาง 
หมู่ที่ 6บ้านจบกเกร็ง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
150.00  ม.  หนา  
0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  600.00  
ตารางเมตร 

- - - 315,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก    สายบ้าน
นายจ้ารสั  พรมประโคน  
ถึงบ้านนางกัญญาแม้น
ประโคน หมู่ที่ 6 
บ้านจบกเกร็ง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
260.00  ม.  หนา  
0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  
1,040.00  ตาราง
เมตร 
 

- - 524,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๖่๕ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนางปรมาจูประ
โคน ถึงหน้าวัดบ้านจบก
เกร็งหมู่ที่ 6 
บ้านจบกเกร็ง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 
450.00  ม.  หนา  
0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  
2,700.00  ตาราง
เมตร 

- - 1,314,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบ้านนางพิระยา 
คณารมัย์  ถึงบ้านนาง
แนะ  วุธวงศ์หมู่ที่ 6 
 บ้านจบกเกร็ง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  5.00 ม. ยาว 
206.00  ม.  หนา  
0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  
1,030.00  ตาราง
เมตร 

- - 499,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๖่๖ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบ้านนางจริยา  ชุม
พลชัย  ถึงบ้านนาง
รวีวรรณหมู่ที่ 6 
 บ้านจบกเกร็ง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
155.00  ม.  หนา  
0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  775.00  
ตารางเมตร 

- - 383,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

16 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 สายทางเข้าหมู่บ้าน
จบกเกร็ง ถึงบ้านนาย
บุญจันทร์  
แม้นประโคน 
หมู่ที่ 6 บ้านจบกเกร็ง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้างข้างละ  1.00 ม. 
ยาว 740.00  ม.  
หนา  0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  
1,480.00  ตาราง
เมตร 

- - - 938,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๖่๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบ้านนายมิตร  จัตุ
กุล  ถึง บ้านนางบัวทอง  
สีมาจารย์หมู่ที่ 7 
บ้านหนองม่วงพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
152.00  ม.  หนา  
0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  608.00  
ตารางเมตร 

- - 304,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบ้านหนองม่วง
พัฒนา  -  ถึงบ้าน
ราษฎร์นยิม   
หมู่ที่ 7บ้านหนองม่วง
พัฒนา  (ช่วงที่ 4 ) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  5.00 ม. ยาว 
180.00  ม.  หนา  
0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  900.00  
ตารางเมตร 
 

- - 500,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลท์คอนกรีต  โดย
วิธีเสริมผิว  สายบ้าน
นายชัยยันต์  สาบตุร  
ถึงวัดบ้านหนองม่วง
พัฒนาหมู่ที่ 7  บ้าน
หนองม่วงพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 650.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.04 ม. 

- - - 1,248,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8   บ้านหนอง
ตะขบ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

ขยายไหล่ทางผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กสองข้าง
ทางให้ได้ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.50  เมตร  โดยความยาว
สองข้างทางรวมความยาว   
260 เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพื้นท่ีผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า  
150 ตารางเมตร   
งานก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบฝาปิด -รางระบายน้้า  
ขนาดความกว้างรางระบาย
น้้า๐.๓๐  เมตร  ความสูง
เฉลี่ยรางระบายน้้า  ๐.๕๐  
เมตรความหนาของท้องราง
ระบายน้้า  ๐.๑๐  เมตร   
ความหนาของฝาปิดราง
ระบายน้้า  ๐.125  เมตร 
เมตร  ความยาวเฉลี่ยราง
ระบายน้้า  260  เมตร 

- - 120,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายมิน  ชาวนา 
- บ้านนายชม  โพธิ์แก้ว 
หมู่ที่  10  บ้านโคกตูม   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 1.00 เมตร  
ยาว 106  เมตร หนา  
0.15  เมตร  
โดยมีพื้นท่ีด้าเนินการ
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
106  ตารางเมตร 

- - 62,200 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายแถม  ชัยศรี
รัมย์ - บ้านนายไท   
ขันทองหมู่ที่  10  บ้าน
โคกตูม   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 1.00 เมตร  
ยาว 133  เมตร หนา  
0.15  เมตร  
 โดยมีพื้นท่ีด้าเนินการ
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
133  ตารางเมตร 

- - - 78,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก 
เส้นสระตาโสม  นานาย
เอิกเกริก  ดียิ่ง 
หมู่ที่  10  บ้านโคกตูม 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

งานเสริมดินถม  กว้าง 
4.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.50  เมตร 
พร้อมเกรดเกลีย่บด
ทับให้เรียบร้อย 
งานผิวจราจรหินคลุก  
กว้าง 3.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตรพร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

- - 162,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง วัดโคกตูม 
หมู่ที่  10  บ้านโคกตูม   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 109  เมตร หนา  
0.15  เมตร 
 โดยมีพื้นท่ีด้าเนินการ
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
654   ตารางเมตร 
งานเสริมดินถม หนา
เฉลี่ย  0.35  เมตร  
พร้อมเกรดเกลีย่บด
ทับ 

- - 356,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน 
สัญจร ไป-มา และ
ใช้เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

รวม 
 

จ านวน 24 โครงการ - - - - 5,832,000 2,607,000 -    
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1.3 แผนงานการเกษตร- งานแหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง
ห้วยปอ  ช่วงที่ 1 
สถานท่ี  ช่วงนานาย
ทองสุข  ชัยศรีรัมย ์
หมู่ที่  1   บ้านโคกตูม 

เพื่อมีแหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตร 

ปากกว้างเฉลี่ย 20 
เมตร  ยาว 335  
เมตร ลึกเฉลี่ย  4.00  
เมตร 

- - 499,000 - - ประชาชนได้
บริโภค อุปโภค
และการเกษตร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

มแีหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตรเพิ่มข้น 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกคลอง
ห้วยปอ  ช่วงที่ 3 
สถานท่ี  ช่วงนานาย
สวย  เย็งประโคน 
หมู่ที่  1   บ้านโคกตูม 

เพื่อมีแหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตร 

ปากกว้างเฉลี่ย 20 
เมตร  ยาว 400  
เมตร ลึกเฉลี่ย  4.00  
เมตร 

- - 499,000 - - ประชาชนได้
บริโภค อุปโภค
และการเกษตร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

มแีหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตรเพิ่มข้น 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคลอง
ห้วยจบกเกร็งตอนล่าง 
สถานท่ี  ช่วงนานาง
กิมลัง  แก้วประโคน 
หมู่ที่  2   บ้านโคกตูม 
 

เพื่อมีแหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตร 

ปากกว้างเฉลี่ย 12 
เมตร  ยาว 450  
เมตร ลึกเฉลี่ย  3.50  
เมตร 

- - 499,000 - - ประชาชนได้
บริโภค อุปโภค
และการเกษตร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

มแีหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตรเพิ่มข้น 

กองช่าง 
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ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกคลอง
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ตะขบ ที่นานายกัด ถึง 
ที่นานางสาร 
หมู่ที่  4บ้านหนอง
ตะขบ 

เพื่อมีแหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตร 

ปากกว้างเฉลี่ย 12 
เมตร ยาว 500  
เมตร   ลึกเฉลี่ย  
3.50  เมตร 

- - 347,000 - - ประชาชนได้
บริโภค อุปโภค
และการเกษตร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

มแีหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตรเพิ่มข้น 

กองช่าง 

5 โครงการลอกคลองจบก
เกร็งตอนกลาง   ที่
นานายพร้าค้าแก้ว    
ถึงที่นานายนวล  นวล
ปักศรีหมู่ที่ 8  บ้าน
หนองตะขบ 

เพื่อมีแหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตร 

กว้าง  8.00 - 
16.00 เมตร  ยาว 
385.00 เมตร  ลึก
เฉลี่ย2.50 - 4.00 
เมตร  หรือมีปรมิาตร
ดินขุดไม้น้อยกว่า 
5,300 ลบ.ม.  พร้อม
วางท่อระบายน้้า ทาง
ข้ามคลอง   
จ้านวน  1 จุด 

- - 251,000 - - ประชาชนได้
บริโภค อุปโภค
และการเกษตร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

มแีหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตรเพิ่มข้น 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที๗่๔ 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกคลอง
ปั้มร้าง ช่วงที่  3 
สถานท่ี  ช่วงนานายทวี
ทรัพย์  เสประโคน 
หมู่ที่  9   บ้านโคกรัง   

เพื่อมีแหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตร 

ปากกว้างเฉลี่ย 12 
เมตร ยาว 500  
เมตร   ลึกเฉลี่ย  
3.50  เมตร 

- - 499,000 - - ประชาชนได้
บริโภค อุปโภค
และการเกษตร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

มแีหล่งน้้าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตรเพิ่มข้น 

กองช่าง 

รวม จ านวน 6 โครงการ 
- 
 

- - - 2,594,000 - -    

 


