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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    
 -  งานไฟฟ้าถนน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่  1   
บ้านโคกตูม 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- งานติดตั้งโคมไฟ
พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุดจ านวน  10  จุด 
- งานขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง (สายดับ) 
พร้อมอุปกรณ์ชุด
ส าหรับงานติดตั้ง 

- - 96,138 
 
 
 

- - อุบัติเหตุลดลงร้อย
ละ 60 การสัญจร
ไปมามีความ 
สะดวก ปลอดภัย 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กฟภ 
อ.ประโคน
ชัย 

 

แบบ ผ 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่  2   
บ้านโคกตูม 
 

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 - งานติดตั้งโคมไฟ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จ านวน  3  จุด 
 - งานขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง (สายดับ) 
พร้อมอุปกรณ์ชุด
ส าหรับงานติดตั้ง 

- - 29,835 
 

- - อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กฟภ 
อ.ประโคน
ชัย 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่  3   
บ้านโคกรัง 
 

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- งานติดตั้งโคมไฟ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จ านวน  7  จุด 
 - งานขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง (สายดับ) 
พร้อมอุปกรณ์ชุด
ส าหรับงานติดตั้ง 

- - 81,403 
 

- - อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กฟภ 
อ.ประโคน
ชัย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่  4   
บ้านหนองตะขบ 
 

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- งานติดตั้งโคมไฟพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน  10  จุด 
- งานขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ) พร้อม
อุปกรณ์ชุดส าหรับงานติดตั้ง 

- - 109,720 
 

- - อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60 
การสัญจรไป
มามีความ 
สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความ
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กฟภ 
อ.ประโคน
ชัย 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่  5   
บ้านราษฎร์นิยม 
 

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- งานติดตั้งโคมไฟพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน  2  จุด 
- งานขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ) พร้อม
อุปกรณ์ชุดส าหรับงานติดตั้ง 

- - 18,809 
 
 

- - อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60 
การสัญจรไป
มามีความ 
สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความ
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กฟภ 
อ.ประโคน
ชัย 

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่  6   
บ้านจบกเกร็ง 
 

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- งานติดตั้งโคมไฟพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 7  จุด 
- งานขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ) พร้อม
อุปกรณ์ชุดส าหรับงานติดตั้ง 

- - 71,503 
 

- - อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60 
การสัญจรไป
มามีความ 
สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความ
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กฟภ 
อ.ประโคน
ชัย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 
หมู่ที่  6   
บ้านจบกเกร็ง 
(คุ้มเก่า) 

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- งานติดตั้งโคมไฟพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน  3  จุด 
- งานขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ) พร้อม
อุปกรณ์ชุดส าหรับงานติดตั้ง 

- - 50,809 
 
 

- - อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60 
การสัญจรไป
มามีความ 
สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กฟภ 
อ.ประโคน
ชัย 

8 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 
หมู่ที่  7   
บ้านหนองม่วง
พัฒนา 
 

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- งานติดตั้งโคมไฟพร้อม
อุปกรณ์ครบชุดจ านวน  10  
จุด 
- งานขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ) พร้อม
อุปกรณ์ชุดส าหรับงานติดตั้ง 

- - 59,176 
 

- - อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60 
การสัญจรไป
มามีความ 
สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กฟภ 
อ.ประโคน
ชัย 

9 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 
หมู่ที่  8   
บ้านหนองตะขบ 
 

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- งานติดตั้งโคมไฟพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน  10  จุด 
- งานขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ) พร้อม
อุปกรณ์ชุดส าหรับงานติดตั้ง 

- - 94,270 
 

- - อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60 
การสัญจรไป
มามีความ 
สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กฟภ 
อ.ประโคน
ชัย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่  9   
บ้านโคกรัง 
 

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- งานติดตั้งโคมไฟ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จ านวน  10  จุด 
- งานขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง (สายดับ) 
พร้อมอุปกรณ์ชุด
ส าหรับงานติดตั้ง 

- - 103,081 
 
 

- - อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กฟภ 
อ.ประโคน
ชัย 

11 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่  10   
บ้านโคกตูม 
 

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- งานติดตั้งโคมไฟ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จ านวน  6  จุด 
- งานขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง (สายดับ) 
พร้อมอุปกรณ์ชุด
ส าหรับงานติดตั้ง 

- - 37,327 
 

- - อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กฟภ 
อ.ประโคน
ชัย 

 รวม  11  โครงการ  - - 752,071 - -    
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  4   
บ้านหนองตะขบ 
สายบ้านหนองตะขบ 
นายวสัน เกลารัมย์  
(เส้นที่ 1) 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ให้ได้
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรยาว 110  เมตร 
หนา  0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  440  
ตารางเมตร 

- - 236,000 
 

- - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ60 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร ไป-
มา และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  4   
บ้านหนองตะขบ 
สายบ้านหนองตะขบ
นายเทพ จ่ายประโคน  
(เส้นที่ 2) 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ให้ได้
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรยาว 60  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  240  
ตารางเมตร 
 

- - 125,000 
 

- - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร ไป-
มา และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  4   
บ้านหนองตะขบ 
สายบ้านหนองตะขบ
นางเรณู นุชสาย  
(เส้นที่ 3) 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ให้
ได้ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 60  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  240  
ตารางเมตร 

- - 125,000 
 

- - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร ไป-
มา และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7   
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
สายบ้าน 
หนองม่วงพัฒนา – 
บ้านราษฎร์นิยม 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ให้
ได้ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,000  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  5,000  
ตารางเมตร 

- - 2,614,000 
 

- - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ60 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร ไป-
มา และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ - - 3,100,000 - -    
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1.3แผนงานพาณิชย์   
-  งานกิจการประปา 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า 
หมู่ที่  1   
บ้านโคกตูม 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีมีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

งานติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าบาดาล 
จ านวน  1  ระบบ 
- ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
- ชุดปั๊มน้ าบาดาล
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เช่น งานท่อ,สายไฟ 

- - 32,100 
 

- - ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนได้รับ
น้ าอุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
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ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 2 
บ้านโคกตูม 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีมีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

งานติดตั้งระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์จ านวน  
1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด  
330 W Poly  พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ าพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้างรองรับแผง
โซล่าเซลล ์
  - ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งานท่อ
,สายไฟ 
งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่าง
ถังเก็บน้ า 
  - ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก 
ขนาดความจ ุ2,000  ลิตร 
จ านวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อม
ระหว่างถังเก็บน้ าเช่น ข้อต่อ
ท่อ พีวีซี ,วาล์ว 
เปิด –ปิดน้ า 

- - 97,000 
 

- - ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนได้มี
มีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
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ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
หมู่ที่  3   
บ้านโคกรัง 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีมีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

งานติดตั้งระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
จ านวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่าเซลล์
ขนาด  330 W Poly  
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้างรองรับ
แผงโซลา่เซลล ์
  - ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งานท่อ
,สายไฟ 
งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งเชื่อม
ระหว่างถังเก็บน้ า 
  - ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก 
ขนาดความจ ุ2,000  
ลิตร จ านวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อม
ระหว่างถังเก็บน้ าเช่น ข้อ
ต่อท่อ พีวีซี ,วาล์ว 
เปิด –ปิดน้ า 
 
 

- - 97,000 
 

- - ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภค 
บริโภคเพ่ิมข้น
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนได้มีมี
น้ าเพื่อการ
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
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ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
หมู่ที่  4   
บ้านหนองตะขบ 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีมีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

งานติดตั้งระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
จ านวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่าเซลล์
ขนาด  330 W Poly  
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้างรองรับ
แผงโซลา่เซลล ์
  - ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งานท่อ
,สายไฟ 
งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งเชื่อม
ระหว่างถังเก็บน้ า 
  - ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก 
ขนาดความจ ุ2,000  
ลิตร จ านวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อม
ระหว่างถังเก็บน้ าเช่น ข้อ
ต่อท่อ พีวีซี ,วาล์ว 
เปิด -ปิดน้ า 

- - 97,000 
 
 

- - ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้น
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนได้มีมี
น้ าเพื่อการ
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
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ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
หมู่ที่  5   
บ้านราษฎร์นิยม 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีมีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

งานติดตั้งหอถังสูงแชม
เปญขนาด 
ความจุ  20  ลบ.ม. 
สูง 20  ม. 
งานติดตั้งถังกรอง 
สนิมเหล็ก 
ขนาด Ø 1.15  ม. 
สูง 1.20  ม. 
งานติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
จ านวน  1  ระบบ 
- ชุดแผงโซล่าเซลล์
ขนาด  330 W Poly  
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
- ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
- ชุดโครงสร้างรองรับ
แผงโซล่าเซลล์ 
- ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งาน
ท่อ,สายไฟ 

- - 499,000 
 
 

- - ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการ 
อุปโภค 
บริโภค 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ประชาชนได้มี
มีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
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ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
หมู่ที่  7   
บ้านหนองม่วง
พัฒนา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
มีน้ าเพ่ือการอุปโภค 
– บริโภค 

งานติดตั้งระบบสบูน้ าพลงังาน
แสงอาทิตย์จ านวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด  
330 W Poly  พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ าพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซ
ล่าเซลล ์
  - ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งานท่อ
,สายไฟ 
งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่างถัง
เก็บน้ า 
  - ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก 
ขนาดความจ ุ2,000  ลิตร 
จ านวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อม
ระหว่างถังเก็บน้ าเช่น ข้อต่อ
ท่อ พีวีซี ,วาล์ว 
เปิด –ปิดน้ า 
 
 

- - 97,000 
 

- - ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภค 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ประชาชนได้มี
มีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หน้า ๔๕ 
 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
หมู่ที่  8   
บ้านหนองตะขบ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
มีน้ าเพ่ือการอุปโภค 
– บริโภค 

งานติดตั้งระบบสบูน้ าพลงังาน
แสงอาทิตย์จ านวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด  
330 W Poly  พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ าพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซ
ล่าเซลล ์
  - ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งานท่อ
,สายไฟ 
งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่างถัง
เก็บน้ า 
  - ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก 
ขนาดความจ ุ2,000  ลิตร 
จ านวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อม
ระหว่างถังเก็บน้ าเช่น ข้อต่อ
ท่อ พีวีซี ,วาล์ว 
เปิด –ปิดน้ า 
 

- - 97,000 
 

- - ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภค 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ประชาชนได้มี
มีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
 

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หน้า ๔๖ 
 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
หมู่ที่  9   
บ้านโคกรังพัฒนา 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีมีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

งานติดตั้งระบบสบูน้ าพลงังาน
แสงอาทิตย์จ านวน  1  ระบบ 
  - ชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด  
330 W Poly  พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ าพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซ
ล่าเซลล ์
  - ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งานท่อ
,สายไฟ 
งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่างถัง
เก็บน้ า 
  - ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก 
ขนาดความจ ุ2,000  ลิตร 
จ านวน  4  ถัง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อม
ระหว่างถังเก็บน้ าเช่น ข้อต่อ
ท่อพีวีซี วาล์วเปิด -ปิดน้ า 

- - 97,000 
 

- - ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภค 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ประชาชนได้มี
มีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
 

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  หน้า ๔๗ 
 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ า 
หมู่ที่  10  
บ้านโคกตูม 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีมีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค 

งานติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล
จ านวน  1  ระบบ 
  - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ าพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 
  - ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งานท่อ
,สายไฟ 

- - 32,100 
 

- - ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภค 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ประชาชนได้มี
มีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
 

รวม  9  โครงการ - - 1,145,200 - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


