
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๔๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 

  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา และที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
   - งานบ าบัดน้ าเสีย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน ้าพร้อม
บ่อพักและขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางแยก
บ้านนายบรรพต 
กลั่นประโคน-นา 
นางส้าลี กระชงรัมย์ 
บ้านโคกตูม 
หมู่ที่  2   

เพ่ือให้มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่ท่วม
ขังการสัญจรไปมา
สะดวก  
 
 

ปริมาณงาน 
- ท่อ ø 0.60x1.00 เมตร  
จ้านวน  75  ท่อน บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 16 บ่อ 
- งานขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร 
ยาว  140  เมตร 
- งานผิวจราจร คสล. กว้าง 
5.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
ยาว 94 เมตร งานตัดผิวจราจร 
คสล. จ้านวน 1  จุด 

- - - - 498,800 มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 
 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 

แบบ ผ 02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๔๒ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน ้าพร้อม
บ่อพักและขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางซอย  
บ้านนางเลื่อน 
ประเสริฐสุด-บ้าน
นางสุข นุชผักแวน 
บ้านโคกรัง 
หมู่ที่  3   

เพ่ือให้มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่ท่วมขัง 
การสัญจรไปมา
สะดวก 
 

ปริมาณงาน 
ท่อ ø 0.40x1.00 
เมตร  จ้านวน  136  
ท่อน , บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 14 บ่อ 
งานขยายผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 
1.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร 
ยาว 122 เมตร 

- - - - 250,200 มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๔๓ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน ้าพร้อม
บ่อพักและขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางซอยที่
นายรวน กลอยรัมย์   
- ที่นานางเอือย 
บ้านโคกรัง 
หมู่ที่  3   

เพ่ือให้มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่ท่วมขัง 
การสัญจรไปมา
สะดวก 

ปริมาณงาน 
- ท่อ ø 0.40x1.00 
เมตร  จ้านวน  149  
ท่อน , บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 16 บ่อ 
- งานตัดผิวจราจร 
คสล. จ้านวน 2  จุด , 
งานเทผิวจราจร คสล. 
จ้านวน 2 จุด 

- - - - 286,100 มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๔๔ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน ้าทาง
ข้ามล้าห้วยจบกเกร็ง 
ช่วงนา นางจริณ  
เผ่าพันธุ์ 
บ้านโคกรัง 
หมู่ที่  3   
 

เพ่ือให้มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่ท่วมขัง 
การสัญจรไปมา
สะดวก 
 

ปริมาณงาน 
-  งานวางท่อ ø 
1.00x1.00 เมตร 
จ้านวน 2  แถว ๆ ละ 
8  ท่อน รวมเป็น 16 
ท่อนพร้อมยาแนว
รอยต่อท่อด้วย
คอนกรีตปูนทรายให้
เรียบร้อย 
-  งานเทก้าแพง คสล. 
ปากท่อระบายน ้า 
หัวและท้าย 

- - - - 64,400 มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๔๕ 
 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการวางท่อระบาย
น ้าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนางศรี   - บ้าน
นางกัลยา 
บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่ 4 
 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าได้ดี 
น ้าไม่ท่วมขัง  
การสัญจรไปมา
สะดวก 
 

ปริมาณงาน 
- ท่อ ø 0.40x1.00 
เมตร  จ้านวน  150  
ท่อน , บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 16 บ่อ 
-  งานขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร 
-  งานขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง
เฉลี่ย 0.30 - 0.50 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร 

- - - - 287,300 มีการระบายน ้า
ไดดี้ น ้าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๔๖ 
 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการวางท่อระบาย
น ้าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้าน 
นายสุพันธ์ การัมย์ –  
บ้านนางรัญญา  
อาทิตตั ง 
บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าได้ดี 
น ้าไม่ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

ปริมาณงาน 
- ท่อ ø 0.40x1.00 
เมตร  จ้านวน  126  
ท่อน , บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 15 บ่อ 
-  งานขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร 

- - - - 252,300 มีการระบายน ้า
ไดดี้ น ้าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๔๗ 
 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อระบาย
น ้าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง  สวน
นายพราน สุทธิ- บ้าน
นางดวงแก้ว  สุดมา 
บ้านหนองตะขบ  
หมูที่  8 

เพ่ือให้มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่ท่วม
ขังการสัญจรไปมา
สะดวก 
 

ปริมาณงาน 
- ท่อ ø 0.40x1.00 
เมตร จ้านวน  120  
ท่อน , บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 14 บ่อ 
-  งานขยายผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร 

- - - - 252,300 มีการระบายน ้า
ไดดี้ น ้าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๔๘ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการวางท่อระบาย
น ้าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง  บ้าน 
นางเปี่ยม ถนัดป่า –  
บ้านนางหุน  
พรมอินทร์ 
บ้านหนองตะขบ  
หมูที่  8 

เพ่ือให้มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่ท่วม
ขังการสัญจรไปมา
สะดวก 
 

ปริมาณงาน 
- ท่อ ø 0.40x1.00 
เมตร จ้านวน  90 
ท่อน , บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 11 บ่อ 
-  งานขยายผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร 

- - - - 183,000 มีการระบายน ้า
ไดดี้ น ้าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๔๙ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการวางท่อระบาย
น ้าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง  บ้าน 
นายไท ขันทอง   - 
บ้านนายมิน ชาวนา 
บ้านโคกตูม    
หมู่ที่  10   
 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าได้ดี 
น ้าไม่ท่วมขัง
การสัญจรไปมา
สะดวก 
 

ปริมาณงาน 
-  ท่อ ø 0.40x1.00 
เมตร  จ้านวน  223  
ท่อน , บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 24 บ่อ 
-  งานขยายผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00 
เมตร  หนา 0.15  เมตร 

- - - - 440,000 มีการระบายน ้า
ไดดี้ น ้าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

10 โครงการวางท่อระบาย
น ้าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง  บ้าน 
นางจราพร เพ็งเพชร   
- วัดบ้านโคกตูม 
บ้านโคกตูม   
หมู่ที่  10   

เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าได้ดี 
น ้าไม่ท่วมขัง
การสัญจรไปมา
สะดวก 
 

ปริมาณงาน 
-  ท่อ ø 0.40x1.00 
เมตร  จ้านวน  104  
ท่อน , บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 11 บ่อ 
-  งานขยายผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00 
เมตร  หนา 0.15  เมตร 

- - - - 200,000 มีการระบายน ้า
ไดดี้ น ้าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

รวม  10  โครงการ - - - - 2,714,400    
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๕๐ 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา   
   - งานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง  บ้าน
นายไทย  ถึงบ้าน
นายสัญญา โพธิ์แก้ว 
บ้านโคกตูม   
หมู่ที่  1   
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
-  กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 40  เมตร หนา  
0.15  เมตร 
-  งานวางท่อระบาย
น ้า  ø 0.40 x 
1.00 เมตร  จ้านวน  
1  จุดๆ  4  ท่อน 
รวมเป็น  4  ท่อน 

- - - - 65,300.- ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง   
สามแยกบ้านนาย
ท้องถิ่น  ถึงบ้าน 
นายศักดิ์  สติพา 
บ้านโคกตูม   
หมู่ที่  1   
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
-  กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 32  เมตร หนา  
0.15  เมตร 
-  งานวางท่อระบาย
น ้า  ø 0.40 x 
1.00 เมตร  จ้านวน  
1  จุดๆ  4  ท่อน 
รวมเป็น  4  ท่อน 

- - - - 52,900 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๕๑ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง   
สี่แยกบ้านนายสวน  
สติพา  ถึงบ้าน 
นางสุข  โพธิ์แก้ว 
บ้านโคกตูม   
หมู่ที่  1   
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 100  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 166,300 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๕๒ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจร 
หินคลุกสายทาง  
แยกจากเชื่อมทาง
หลวงท้องถิ่น 
ถึงนา นายวิโรจน์  
โพธ์แก้ว  
บ้านโคกตูม 
หมู่ที่  1   
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
ช่วงที่ 1   
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 400  เมตร 
ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร
พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 
ช่วงที่ 2 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000  เมตร 
ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร 
พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

- - - - 337,000 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๕๓ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุกสายทาง  บ้าน
นายไพโรจน์   
ปานเกิด – เชื่อมทาง
ไปบ้านเกียรติเจริญ 
บ้านโคกรัง 
หมู่ที่  3   
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
-  กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 2,000 
เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร  พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

- - - - 387,300 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางซอย  
บ้านนางเลื่อน 
ประเสริฐสุด-บ้าน
นางสุข นุชผักแวน 
บ้านโคกรัง   
หมู่ที่  3 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 141  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
งานวางท่อระบาย
น ้า  ø 0.40 x 
1.00 เมตร  
จ้านวน  1  จุดๆ  
7  ท่อน 
รวมเป็น  7  ท่อน 
บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 2 บ่อ 

- - - - 321,600 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๕๔ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง ซอย
ข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลโคกตูม
บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่ 4  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 140  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 215,100 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๕๕ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายทาง  บ้านนางสาย
ทอง ทองภาพย์-บ้าน
นางสมร ประทุม 
บ้านราษฎร์นิยม 
หมู่ที่  5   
  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปริมาณงาน  
-  กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,356  เมตร
งานผิวจราจรหินคลุก  
กว้าง 4.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 
-  งานวางท่อระบาย
น ้า  ø 0.40 x 
1.00 เมตร  จ้านวน  
2  จุดๆ  8  ท่อน 
รวมเป็น  16  ท่อน 

- - - - 361,800 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๕๖ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง  
บ้านนางบุญเพ็ง สุภา 
-  บ้าน นายคาน   
หาญเสมอ 
บ้านราษฎร์นิยม 
หมู่ที่  5   
  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปริมาณงาน  
-  กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 500  เมตร 
-  งานเสริมดินถม  
กว้าง 4.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.60  
เมตร  พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 
-  งานผิวจราจรหิน
คลุก  กว้าง 3.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร   
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้เรียบร้อย 

- - - - 170,800 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๕๗ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง  
บ้านนางพุด  
เสียดก้าปัง – บ้าน 
นายบุญเพ็ง สุภา  
บ้านราษฎร์นิยม 
หมู่ที่  5   
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปริมาณงาน  
-  กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 300  เมตร 
-  งานเสริมดินถม  
กว้าง 4.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.60  
เมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 
-  งานผิวจราจรหิน
คลุก  กว้าง 3.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย 

- - - - 103,800 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๕๘ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง  
บ้านนายสุครีพ เสาโร-
นานายเสา นิลโชต ิ
บ้านราษฎร์นิยม 
หมู่ที่  5   
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปริมาณงาน  
-  กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000  เมตร 
-  งานเสริมดินถม  
กว้าง 4.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.60  
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย
บดทับให้เรียบร้อย 
-  งานผิวจราจรหิน
คลุก  กว้าง 3.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย 

- - - - 338,400 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๕๙ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางวัดบ้าน 
จบกเกร็ง - บ้าน 
นายบุญถึง  เพชรเลิศ  
บ้านจบกเกร็ง 
หมู่ที่  6   
  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
-  งานเสริมดินถม 
กว้าง 6.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
ยาว 131 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 
-  งานผิวจราจร
คอนกรีต  กว้าง 5.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตรยาว 131 
เมตร หรือมีพื นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
655  ตารางเมตร 
-  งานวางท่อระบาย
น ้า  ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ้านวน  1  
จุดๆ  8  ท่อน 
รวมเป็น  8 ท่อน 
งานวางท่อระบายน ้า  
ø 0.30 x 1.00 เมตร  
จ้านวน  1  จุดๆ  8  
ท่อน 
รวมเป็น  8 ท่อน 
 
 
 

- - - - 386,900 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๖๐ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านนายสา
ยัน พวงแก้ว-บ้านนาง
บัวทอง สีมาจารย์ 
บ้านหนองม่วงพัฒนา
หมู่ที่  7   
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
-  กว้าง 4.00เมตร  
ยาว 160  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพื นที่
ด้าเนินการ 640  
ตารางเมตร 

- - - - 362,600 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

14 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
(ASPHALT  
CONCRETE)  โดยวิธี
เสริมผิว สายทางบ้าน
นางบิน สังโสม –  
หน้าบ้าน นายชัยยันต์  
ส่งบุตร   
บ้านหนองม่วงพัฒนา
หมู่ที่  7   
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
-  งานผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
(ASPHALT  
CONCRETE)  โดย
วิธีเสริมผิว กว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 
180  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.04 เมตร 
หรือมีพื นที่
ด้าเนินการ 720  
ตารางเมตร 

- - - - 328,900 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๖๑ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง  บ้านนาง
ภาพ ดุจจานุทัศน์-
บ้านนายถวิล โสดา 
บ้านโคกรังพัฒนา 
หมู่ที่  9   
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
-  กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 140  
เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือมีพื นที่
ด้าเนินการ 420  
ตารางเมตร 

- - - - 221,600 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

16 โครงการติดตั งระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  ส้าหรับ
บ่อบาดาล 
บ้านโคกตูม 
หมู่ที่  1   
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มนี ้าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ส้าหรับ
บ่อบาดาล จ้านวน  
1  ระบบ 
-  งานถังเก็บน ้า 
คสล.  
ความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร 

- - - - 491,000 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๖๒ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการติดตั งระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  ส้าหรับ
บ่อบาดาล 
บ้านโคกตูม 
หมู่ที่  2   
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มนี ้าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ส้าหรับบ่อบาดาล  
จ้านวน  1  ระบบ 
-  งานถังเก็บน ้า คสล.  
ความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร 

- - - - 491,000 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

18 โครงการติดตั งระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  ส้าหรับ
บ่อบาดาล  
บ้านโคกรัง 
หมู่ที่ 3   
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มนี ้าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ส้าหรับบ่อบาดาล  
จ้านวน  1  ระบบ 
-  งานถังเก็บน ้า คสล.  
ความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร 

- - - - 491,000 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๖๓ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการติดตั งระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์   
ส้าหรับบ่อบาดาล 
บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่  4   
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มนี ้าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ส้าหรับบ่อบาดาล  
จ้านวน  1  ระบบ 
-  งานถังเก็บน ้า คสล.  
ความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร 

- - - - 491,000 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

20 โครงการติดตั งระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์   
ส้าหรับบ่อบาดาล 
บ้านราษฎร์นิยม 
หมู่ที่  5  
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มนี ้าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ส้าหรับบ่อบาดาล  
จ้านวน  1  ระบบ 
-  งานถังเก็บน ้า คสล.  
ความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร 

- - - - 491,000 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๖๔ 
 

 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการติดตั งระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  ส้าหรับ
บ่อบาดาล  
บ้านจบกเกร็ง 
หมู่ที่ 6   
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มนี ้าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งระบบสูบ
น ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส้าหรับบ่อบาดาล  
จ้านวน  1  ระบบ 
-  งานถังเก็บน ้า คสล.  
ความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร 

- - - - 491,000 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

22 โครงการติดตั งระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์   
ส้าหรับบ่อบาดาล 
บ้านหนองม่วงพัฒนา
หมู่ที่  7   
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มนี ้าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งระบบสูบ
น ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส้าหรับบ่อบาดาล  
จ้านวน  1  ระบบ 
-  งานถังเก็บน ้า คสล.  
ความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร 

- - - - 491,000 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๖๕ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหนองม่วงพัฒนา
หมู่ที่  7   
 

เพ่ือให้
ประชาชน 
ได้มนี ้าเพ่ือ 
การอุปโภค – 
บริโภค 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งหอถังสูง
แชมเปญ  ขนาดความจุ  
20  ลบ.ม.  สูง 20  ม. 
-  งานติดตั งถังกรองสนิม
เหล็ก  ขนาด ø 1.15  
ม.  สูง 1.20  ม. 
-  งานติดตั งระบบสูบ
น ้าประปา  จ้านวน  1  
ระบบ 
       - ชุดตู้ควบคุมปั๊ม
น ้า  พร้อมอุปกรณ์ติดตั ง 
       - ชุดปั๊มน ้าบาดาล  
พร้อมอุปกรณ์ตดิตั ง เช่น 
งานท่อ,สายไฟ 
-  งานขยายท่อเมน
กระจายน ้า 
-  งานเจาะบ่อบาดาล  
ขนาด 6  นิ ว  จ้านวน  
1  บ่อ 
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.โคกตูมก้าหนด 

- - - - 701,700 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๖๖ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการติดตั งระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์   
ส้าหรับบ่อบาดาล 
บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่  8  
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มนี ้าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ส้าหรับบ่อบาดาล  
จ้านวน  1  ระบบ 
-  งานถังเก็บน ้า คสล.  
ความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร 

- - - - 491,000 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

25 โครงการติดตั งระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  ส้าหรับ
บ่อบาดาล  
บ้านโคกรังพัฒนา 
หมู่ที่ 9   
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มนี ้าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ส้าหรับบ่อบาดาล  
จ้านวน  1  ระบบ 
-  งานถังเก็บน ้า คสล.  
ความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร 

- - - - 491,000 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม                   หนา้ที่  ๖๗ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการติดตั งระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์   
ส้าหรับบ่อบาดาล 
บ้านโคกตูม 
หมู่ที่  10   
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มนี ้าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ส้าหรับบ่อบาดาล  
จ้านวน  1  ระบบ 
-  งานถังเก็บน ้า คสล.  
ความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร 

- - - - 491,000 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

27 โครงการติดตั งระบบ
สูบน ้าบ่อบาดาล 
บ้านโคกตูม 
หมู่ที่  10   
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มนี ้าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 
 

ปริมาณงาน 
-  งานติดตั งเครื่องสูบน ้า
บาดาล  จ้านวน  1  
ระบบ 
-  ชุดตู้ควบคุมปั๊มน ้า  
พร้อมอุปกรณ์ติดตั ง 
-  ชุดปั๊มน ้าบาดาล  
พร้อมอุปกรณ์ติดตั ง เช่น 
งานท่อ,สายไฟ, 

- - - - 32,700 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80  
ขึ นไป 

ประชาชน
ได้รับน ้า
อุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

รวม  27  โครงการ - - - - 9,464,700    

 


