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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

-  งานไฟฟ้าถนน 
 

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 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านโคกตูมหมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ส ิ

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
จ านวน 10 จดุ งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ)พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดตั้ง 

- - 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 
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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) 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
จ านวน 10 จดุ งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ)พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดตั้ง 

- - 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
จ านวน 10 จดุ งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ)พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดตั้ง 

- - 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
จ านวน 10 จดุ งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ)พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดตั้ง 

- - 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 



 
 

ทีแ่ผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้า ๕๗ 
 

 

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 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านราษฎร์นยิม 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
จ านวน 10 จดุ งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ)พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดตั้ง 

- - 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
จ านวน 10 จดุ งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ)พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดตั้ง 

- - 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านหนอม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
จ านวน 10 จดุ งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ)พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดตั้ง 

- - 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

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) 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ส ิ

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
จ านวน 10 จดุ งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ)พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดตั้ง 

- - 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ส ิ

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
จ านวน 10 จดุ งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ)พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดตั้ง 

- - 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

10 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ส ิ

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
จ านวน 10 จดุ งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายดับ)พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดตั้ง 

- - 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

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) 

  11 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่างภายในต าบล
โคกตูม 
 

เพื่อให้ไฟฟ้าในเขต 
อบต.โคกตมู  
สามารถใช้งานปกติ
เป็นปกต ิ

ไฟฟ้าในเขตต าบล 
โคกตูม 

- - 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60การ
สัญจรไปมามี
ความ สะดวก 
ปลอดภัย 

ไฟฟ้าในเขต อบต.
โคกตูม  สามารถ
ใช้งานปกติเป็น
ปกติ 

กองช่าง 

รวม  11  โครงการ - - 1,100,000 1,100,000 1,100,000    
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- งานบ าบัดน้ าเสีย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า แบบท่อผ่า
ครึ่งสายทางศูนย ์
สาธิตฯ – บ้านตาจวน 
บ้านโคกตูมหมู่ที่ 1 

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
ได้ด ีน้ าไม่ท่วมขัง  
 

ใช้ท่อขนาด ศก. 
0.40 X 1.00 
เมตร แบบผ่าครึ่ง 
โดยวางท่อระบายน้ า
ความยาว 800 
เมตร พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อด้วย
คอนกรีตปูนทรายให ้

- - 363,000 - - มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าได้
ดี น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้ าคู่พร้อมบ่อพักและ
ประตูน้ าระบายน้ าเข้า 
ออกสองด้าน เส้นนา 
นางส าลี กระชงรัมย์ – 
นานายตุ่ม ชาวนา  
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 
 

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
ได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจรไปมา
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

งานวางท่อคู่  
Ø 1.00x1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 10 จดุ งาน
เสรมิดินถมคันทาง
กว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร พร้อม
ปรับเกรดเกลีย่บด
อัดให้เรียบร้อย 

- - - 2,000,000 - มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าไดด้ี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก เส้นบ้านนาย
เตียว ปรังประโคน – 
บ้านนางเชื้อ ศรีเอี่ยม
เจริญ บ้านโคกตมู  
หมู่ที่ 2 

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
ได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจรไป 
มาอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ท่อ Ø 0.40x1.00 
เมตร จ านวน 314 
ท่อน,  บ่อพัก คสล. 
จ านวน 35 บ่อ งาน
ขยายผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 
1.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 625,100 - มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าไดด้ี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

4 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก เส้นบ้านนาย
ช่ืน  โพธิ์แก้ว – นานาย
เฉลิมวิทย์ปรังประโคน 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
ได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจรไป 
มาอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ท่อø 0.40x1.00 
เมตร  จ านวน  
108  ท่อน ,บ่อพัก 
คสล. จ านวน 12 
บ่องานขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง
เฉลี่ย 1.00เมตร  
หนา 0.15  เมตร 

- - - 214,300 - มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าไดด้ี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็กเส้นบ้านนาง
อ่อน  พริ่งเพราะ – 
บ้านนายประกอบ   
ปรังประโคน 
บ้านโคกตูม  หมู่ที่  2   

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
ได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจรไป 
มาอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ท่อ ø 0.40x1.00 
เมตร  จ านวน  
108  ท่อน , บ่อพัก 
คสล. จ านวน 12 
บ่องานขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร 

- - - 214,300 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

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

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า แบบฝาบิด 
สายทาง   บ้านนายก
ล่อม  โกยรมัย์ - บ้าน
นายชู  ประกายแก้ว 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
ได้ด ีน้ าไม่ท่วมขัง  
 

ขนาดความกว้างราง
ระบายน้ า  0.30  
เมตร  ความสูงเฉลี่ย  
0.50 เมตร 
ความหนาของท้อง
รางระบายน้ า  
0.10  เมตร  ความ
หนาของฝาปิดราง
ระบายน้ า  0.125  
เมตร  ความยาวราง
ระบายน้ า  146  
เมตร 

- - 230,400 - - มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าได้
ดี น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
สายบ้านนายพัฒนฤกช  
ถึงบ้านนายเพลิน 
บ้านราษฎร์นยิม 
หมู่ที่ 5  

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
ได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจรไป 
มาอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด ศก. 
0.60 ม.  จ านวน 
270ท่อน  บ่อพัก 
ขนาด 1.14 x 
1.14 ม. ลึกเฉลีย่ 
1.55 ม. 
จ านวน  29  บ่อ 

- - 706,000 - - มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ า
ไม่ท่วมขัง
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจร้อยละ 
60 
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าไดด้ี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อม
ขยายไหล่ทาง  สายบ้าน
นายชัยยันต์  สาบตุร  
ถึงบ้านนางหนูเลี้ยง  
บุญเทพ 
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
ได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจรไป 
มาอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง  0.50 ม. ยาว  
330.00  ม.  
ลึกเฉลีย่ 0.50 ม. 
ขยายไหล่ทางกว้าง
ข้างละ  1.00  ม.  
ยาว 330.00  ม.   
หนา  0.15  ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า   
510.00  ตาราง
เมตร 

- - - - 1,070,000 มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ า
ไม่ท่วมขัง
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจร้อยละ 
60 
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าไดด้ี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
สายบ้านนายเหมือน   
ถึงบ้านนางสุมิต 
สุขโชค บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
ได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจรไป 
มาอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด ศก. 
0.40 ม.  จ านวน 
270ท่อน  บ่อพัก 
ขนาด 0.80 x 
1.00 ม. ลึกเฉลีย่ 
1.35 ม. 
จ านวน  29  บ่อ 

- - 438,000 - - มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าไดด้ี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. สาย
บ้านนางอุทิศ  ถึงที่นา
ฝั่งทิศเหนือ 
บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
ได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจรไป 
มาอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง  0.50 ม. ยาว  
200.00  ม.  
ลึกเฉลีย่ 0.50 ม. 

- - 482,000 - - มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าไดด้ี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

11 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก 
สายทางซอยเชื่อมทาง
หลวงชนบท - บ้านนาย
อุ่น  โสดา 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9 

เพื่อใหม้ีการระบายน้ า
ได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจรไป 
มาอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ท่อ ø 0.40x1.00 
เมตร  จ านวน  
184  ท่อน , บ่อพัก 
คสล. จ านวน 21 
บ่อ 

- - - 295,000 - มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขัง
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าไดด้ี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ล
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า แบบท่อผ่า
ครึ่งสายทาง สี่แยก
ประปาบ้าน หมู่ที่ 10  
-  วัดโคกตูม 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 10 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจรไป 
มาอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ใช้ท่อขนาด ศก. 
0.40 X 1.00 เมตร  
แบบผ่าครึ่ง โดยวาง
ท่อระบายน้ า 
ความยาว  266 เมตร  
พร้อมยาแนวรอยต่อ
ท่อด้วยคอนกรีตปูน
ทรายให้เรยีบร้อย   
  -งานรื้อตัดผิวจราจร
เดิมและวางท่อระบาย
น้ าพร้อมเทผิวจราจร 
คสล.งานวางท่อ
ระบายน้ า  ø 0.40 x 
1.00 เมตร  จ านวน  
4  จุดๆ 6  ท่อน 
รวมเป็น  24  ท่อน 

- - 151,000 - - มีการระบายน้ า
ได้ดี น้ าไม่ท่วม
ขังประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าไดด้ี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

ทีแ่ผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้า ๖๖ 
 

ล
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 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายทาง  สี่แยกบ้านคณุ
สุภาพ  อ่อนนภา – วัด
โคกตูมบ้านโคกตมู  
หมู่ที่ 10 

เพื่อใหม้ีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจรไป 
มาอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ท่อ ø 0.60x1.00 
เมตร  จ านวน  117  
ท่อน , บ่อพัก คสล. 
จ านวน 13 บ่อ 
งานขยายผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 
1.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร 
  -งานรื้อตัดผิวจราจร
เดิม 

- - 279,000 - - มีการระบายน้ า
ได้ดี น้ าไม่ท่วม
ขังประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

มีการระบายน้ าไดด้ี 
น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม  13  โครงการ - - 2,286,400 1,348,700 1,070,000    
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
- งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก  
สายทางแยกไปบา้น 
จบกเกร็ง – นาตาเงา 
บ้านโคกตูมหมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไป-มาได้สะดวกและ 
รวดเร็วและใช้เส้นทาง 
ขนส่งผลผลติทางการ 
เกษตรออกจ าหน่ายได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
350 เมตร ลงหิน
คลุกหนา 0.10 
เมตร พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

- - 120,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

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

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นทาง   
บ้านนายไทย   
พริ้งเพราะ 
บ้านโคกตูม 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ให้
ได้ขนาดกว้าง 3
เมตร  ยาว  40 
เมตร  หนา  0.15  
เมตร  งานวางท่อ
ระบายน้ า  ø 0.40 
x 1.00 เมตร  
จ านวน  1  จุดๆ  4  
ท่อนรวมเป็น  4  
ท่อน 

- - 62,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ60 ข้ึน
ไป 

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) 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นบ้านนายศักดิ์  
สติพา  บ้านโคกตูม 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ให้
ได้ขนาดกว้าง 3เมตร  
ยาว  32 เมตร  หนา  
0.15  เมตร   
งานวางท่อระบายน้ า  
ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ านวน  1  
จุดๆ  4  ท่อน 
รวมเป็น  4  ท่อน 

- - 50,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

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

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นบ้านนายเพ็ง  
โพธิ์แก้ว  บ้านโคกตูม 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ให้
ได้ขนาดกว้าง 3เมตร  
ยาว  29  เมตร  หนา  
0.15  เมตร   
งานวางท่อระบายน้ า  
ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ านวน  1  
จุดๆ  4  ท่อน 
รวมเป็น  4  ท่อน 

- - 45,000 - - 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) 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้น สระน้ า
สาธารณะบริเวณประปา
หมู่ที่ 2 ศาลปูต่า  
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ให้
ได้ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  245  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   
งานวางท่อระบายน้ า 
Ø 0.80 x 1.00 
เมตร จ านวน 16 
ท่อน จ านวน 1 จุด 

- - 550,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้น บ้านนายบญุ
ช่วย กระชงรัมย์   
ทางไปบ้านโคกตะแบก 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ให้
ได้ขนาดกว้าง 6เมตร  
ยาว  148  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   
 

- - 450,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นบ้านนายบุญ
เลื่อน  ปรังประโคน – 
ทางไปป่าช้าฝั่ง
ตะวันออก 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ให้
ได้ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว500 เมตร  หนา  
0.15  เมตร  งานวาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.40 
x 1.00 เมตร จ านวน 
2 จุดๆละ 6 ท่อน 
 

- - - 1,296,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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) 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก 
เส้นนานายบญุเริม ขัน
ทอง – นานายประสิทธ์ิ 
ศรีละ บ้านโคกตมู  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดินผิว
จราจรหินคลุกใหไ้ด้
ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  600  เมตร  
หนา  0.10  เมตร  
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
ทับให้เรียบร้อย 

- - 204,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก 
เส้นป่าช้า หมู่ที่ 2 – 
นานางบุหงา  สายดวง 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดินผิว
จราจรหินคลุกใหไ้ด้
ขนาดกว้าง  3  เมตร  
ยาว  400  เมตร  
หนา  0.10  เมตร  
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
ทับให้เรียบร้อย 

- - 103,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก 
เส้นนานายส าราญ  
ชาวนา – นานายอ่าน 
ระวังตน บ้านโคกตูม  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดินผิว
จราจรหินคลุกใหไ้ด้
ขนาดกว้าง  3  เมตร  
ยาว  400  เมตร  
หนา  0.10  เมตร  
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
ทับให้เรียบร้อย 

- - 120,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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) 

11 โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(ASPHALT 
CONCRETE)  โดยวิธี
เสรมิผิว เส้นทาง
ถนนลาดยางหน้า อบต. 
ศาลาประชาคม  
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

งานผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต(ASPHALT  
CONCRETE)  โดยวิธี
เสรมิผิว 
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 400  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.04 เมตร 

- - - 700,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

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

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน เสรมิหินคลุก 
เส้นทาง นานายเริ่ม –
นานายโนร ี
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ขุดดินบริเวณใหไ้ด้ 
กว้าง  4  เมตร ยาว  
1,500  เมตร 
ลงหินคลุก หนา  
0.10  เมตร 

- - - 220,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน เสรมิหินคลุก 
เส้นโคกตูม -โคกตะแบก  
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ขุดดินบริเวณใหไ้ด้ 
กว้าง  4  เมตร ยาว  
1,500  เมตรลงหิน
คลุก หนา  0.10  
เมตร 

- - - 202,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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) 

14 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมสถานท่ีติด
สระน้ า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2  

เพื่อเป็นศูนย์รวม
ชุมชนในการจัดกรรม
ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 15 เมตร  สูง 4  
เมตร 

- - - 500,000 - ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป ที่ได้
ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์

เป็นศูนย์รวม
ชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายทางบ้าน 
นายชู  ประกายแก้ว - 
บ้านนายกล่อม 
โกยรัมย ์
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 41  เมตร หนา  
0.15  เมตร 
งานวางท่อระบายน้ า  
ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ านวน  1  
จุดๆ  5  ท่อน 
รวมเป็น  5  ท่อน 

- - 61,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายทางบ้านนาย
บน  กะรัมย์ – บ้านนาง 
นงค์นุช  บุญเสริม 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 20  เมตร หนา  
0.15  เมตร 

- - 28,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 
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ล
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 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
สายทาง  บ้านนาย
ปัญญา  กอยรมัย์ – 
หนองตราด บ้านโคก
รังหมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว  600  เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้เรียบร้อย 

- - - - 154,000 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

  18 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก 
สายทาง  นานายสอน  
การเพียร - นานายบุญ
ช่วย  ทุยประโคน 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 550  เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้เรียบร้อย 

- - - 141,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
บ้านนายไพโรจน์  ปาน
เกิด - เชื่อมทางไปบ้าน
เกียรตเิจรญิ 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้เรียบร้อย 

- - - 675,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 
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ล
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
สายทาง  บ้านนาย
ปัญญา  กอยรมัย์ – 
หนองตราด บ้านโคก
รังหมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว  600  เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้เรียบร้อย 

- - - - 154,000 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

  21 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก 
สายทาง  นานายสอน  
การเพียร - นานายบุญ
ช่วย  ทุยประโคน 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 550  เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้เรียบร้อย 

- - - 141,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

  23 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน  เส้นนาตาพมิพ์ – 
ชลประทาน  
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ให้ได้ถนนดิน บรเิวณ
บ่อข้างทางให้ได้ถนน
ดิน ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 2,000 
เมตร ความสูง 0.80 
เมตร  ลาดเอยีง 1:1 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า จ านวน 10 แห่ง 
 

- - - 400,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 
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ที่
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน  เส้นโคกพลวง – 
โคกนาป ี
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ให้ได้ถนนดิน ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ความ
สูง 0.80 เมตร  
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า 

- - 200,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

  25 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน เสรมิหินคลุก     
เส้นบ้านนายสมจติร – 
แยกวัดโคกรัง 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

โดยขุดดินบริเวณ  
ข้างทาง ให้ได้ถนนดิน
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ความสูง 0.80 เมตร  
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ลงหินคลุก หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  

- - 200,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 
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ที่
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตโดยวิธีเสริมผิว 
เส้นบ้านนางสาวจิรภัทร์  
แม้นประโคน  ถึง 
บ้านนายณรงค์   
วาประโคนบา้นหนอง
ตะขบ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

งานผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต โดยวิธีเสริมผิว
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว  285.00  เมตร  
หนา  0.04  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  
1,710.00  ตารารง
เมตร 

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

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

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. นางวิมนตรี 
วงษาพัฒน์ ถึงบ้านนาง
เสมือน จันทร์ครบ 
บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

 ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 85.00  
เมตร หนา  0.15  
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
255.00  ตารางเมตร 

- - - 123,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

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

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) 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  สายบ้านนางสาว
เลียมนภา  ถึง บ้านนาง
ไทย  ทองเกลี้ยง 
บ้านราษฎร์นยิม 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  3.00 ม. ยาว 
100.00  ม.  หนา  
0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  300.00  
ตารางเมตร 

- - 150,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายบุญ
ช่วย ถึง บ้านนายทองดี 
บ้านราษฎร์นยิม 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  3.00 ม. ยาว 
35.00  ม.  หนา  
0.15  ม.หรือมีพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
105.00  ตารางเมตร 

- - 100,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
จ ารัส  พรมประโคน  
ถึงบ้านนางกัญญา 
แม้นประโคน 
บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
260.00  ม.  หนา  
0.15  ม.หรือมีพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
1,040.00  ตาราง
เมตร 

- - 520,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

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) 

31 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสายที่นา
นายเพียรมัทธี  ถึง
ถนนลาดยางบ้าน 
โคกตูม บ้านจบกเกร็ง 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  3.00 ม. ยาว 
1,370.00 ม. หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10 
ม.หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  
411.00  ลบ.ม. 

- - 377,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ช่วงที่ 3       
สายบ้านนางจริยา  ชุม
พลชัย  ถึงที่นานาง
รวิวรรณ 
บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

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

- - - 370,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

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

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) 

33 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  สายบ้านนายรัง  
ไชยสุวรรณ  ถึงบ้าน
นางสมพร  เบียร์ด 
บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  5.00 ม. ยาว 
240.00  ม.  หนา  
0.15  ม.หรือมีพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
1,200.00  ตาราง
เมตร 

- - - - 630,000 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  สายบ้านนางยวง  
วาลารัมย์  ถึงบ้าน 
นางสุริพร  แก้วประโคน 
บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  5.00 ม. ยาว 
122.00  ม.  หนา  
0.15  ม.หรือมีพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
610.00  ตารางเมตร 

- - - - 313,000 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

35 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเข้า
หมู่บ้านจบกเกร็ง  ถึง
บ้านนายเทือน   
อาจทวีกุล 
บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้างข้างละ  1.00 ม. 
ยาว 670.00  ม.  
หนา  0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  
1,340.00  ตาราง
เมตร 

- - - 798,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

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) 

36 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   สายบา้นนาย 
คมสัน  เจนประโคน ถึง
หน้าวัดบ้านจบกเกร็ง 
บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้างข้างละ  1.00 ม. 
ยาว 610.00  ม.  
หนา  0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  
1,220.00  ตาราง
เมตร 

- - 727,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงถนน
ดิน เสรมิหินคลุก    
สายที่นานางทุเรยีน  
มลทองหลาง   ถึงที่นา
นายสุพร  เจนประโคน 
บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4.50 ม. ยาว 
600.00 ม. หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
หรือมีปรมิาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  270.00  
ลบ.ม. 
 
 

- - - 250,000- - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ6ขึ้นไป 

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

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ช่วงที่ 3 สายนา
นางเปรม  คุณสาน  ถึง
ที่นานางเฮือง  ทองภาพ
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  5.00 ม. ยาว 
190.00  ม.  หนา  
0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  950.00  
ตารางเมตร 

- - 490,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

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) 

39 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  สายบ้านนาย
มิตร  จัตุกลู  ถึงบ้าน
นางบัวทอง  สิมาจารย ์
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

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

- - - 310,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกสายบ้านหนอง
ม่วงพัฒนา หมู่ที่ 7  ถึง 
บ้านโคกตูม  หมู่ที่ 1 
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 
4,000.00 ม. หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10 
ม.หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  
2,400.00  ลบ.ม. 

- - - 2,015,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก  สายที่นา 
นายมร ถึงถนนลาดยาง
บ้านโคกตูม  
เจนประโคน 
บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
1,300.00 ม. หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10 
ม.หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  
520.00  ลบ.ม. 

- - 478,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

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) 

42 โครงการก่อสร้างถนนค
สล.สายทาง  สามแยก
บ้านนางชิน  สุดสวาด - 
บ้านนางส ารวย  อินทร์
ประโคน 
 - บ้านนางน้ าอ้อย  เส
ประโคน 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 126  เมตร หนา  
0.15  เมตร 
งานวางท่อระบายน้ า  
ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ านวน  2  
จุดๆ  4  ท่อน 
รวมเป็น  8  ท่อน 

- - 182,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนค
สล.สายทาง  ซอยเชื่อม
ทางหลวงชนบท   - 
บ้านนางสมพร   
โกยรัมย ์
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 141  เมตร หนา  
0.15  เมตร 
งานวางท่อระบายน้ า  
ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ านวน  1  
จุดๆ  5  ท่อน 
รวมเป็น  5  ท่อน 

- - - 350,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
สายทาง  บ้านอุ่น  
โสดา - บ้านนายเจรญิ  
ลับประโคน 
 บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 2.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้เรียบร้อย 
 

- - - 58,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

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) 

45 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
สายทาง  สายทาง  
เชื่อมทางหลวงชนบท
(ปั้มร้าง) - ท านบคลอง
สองฝั่ง บ้านโคกรัง 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

 กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้เรียบร้อย 
 

- - - 675,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
ดินสัญจรเพื่อ
การเกษตรสายทาง  นา
นางเตย  อาญาเมือง - 
นานายริน  กะรมัย์ 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกจ าหน่าย
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

งานดินถมคันทาง 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
1,400 เมตร สูงเฉลี่ย  
0.80  เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบด
ทับให้เรียบร้อย 
งานวางท่อระบายน้ า 
งานวางท่อระบายน้ า  ø 
0.40 x 1.00 เมตร  
จ านวน  5  จุดๆ  5  
ท่อนรวมเป็น  25  
ท่อนงานวางท่อระบาย
น้ า  ø 0.60 x 1.00 
เมตร  จ านวน  2  จุดๆ  
5  ท่อนรวมเป็น  10  
ท่อน 

- -  226,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ข้ึนไป 

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

กองช่าง 
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ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการปรับเกรด
ถนนภายในต าบล 
โคกตูม 

เพื่อให้ถนนในเขต 
อบต.โคกตมู 
สามารถใช้งานได้
เป็นปกต ิ

ถนน ในเขต อบต. 
โคกตูม 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ข้นไป 

มีระบบคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม  47  โครงการ - - 5,817,000 9,550,000 1,351,00    
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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
ห้วยจบกเกร็งตอนล่าง
บริเวณคลองจบกเกร็ง
ตอนบน จากนานาย
ลิน– นานายปู  
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อมีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตร 

ปากกว้างเฉลี่ย 12 
เมตร  ก้นคลองกว้าง  
3  เมตร  ยาว 560  
เมตร ลึกเฉลี่ย  3.50  
เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนได้
บริโภค อุปโภค
และการเกษตร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

มแีหล่งน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตรเพิ่มข้น 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกคลอง
จบกเกร็งตอนบน บ้าน
หนองตะขบ หมู่ที่ 8 

เพื่อมีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตร 

กว้าง  15.00 ม. ยาว 
400.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
4.00 ม.หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  7,200.00  
ลบ.ม.ก่อสร้างทางข้าม
คลองพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า   
จ านวน 2 จุด 

- - - 392,000 - ประชาชนได้
บริโภค อุปโภค
และการเกษตร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

มแีหล่งน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตรเพิ่มข้น 

กองช่าง 

รวม  2  โครงการ - - 500,000 392,000 -    
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1.4 แผนงานพาณิชย์   
-  งานกิจการประปา 

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 โครงการติดตั้งระบบสบู
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 

เพื่อมีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

-  งานก่อสร้าง
โครงสร้างติดตั้งชุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
พร้อมรั้วโปร่ง  จ านวน 
1  ชุด 
  -  งานจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
สูบน้ าด้วยแสงเซลล ์
อาทิตย์  จ านวน  1  
ระบบ 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 00  
ขึ้นไป 

ประชาชนไดร้ับน้ า
อุปโภค – บริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งระบบสบู
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

เพื่อมีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

-  งานก่อสร้าง
โครงสร้างติดตั้งชุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
พร้อมรั้วโปร่ง  จ านวน 
1  ชุด 
  -  งานจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
สูบน้ าด้วยแสงเซลล ์
อาทิตย์  จ านวน  1  
ระบบ 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนไดม้ีมีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

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) 

3 โครงการติดตั้งระบบสบู
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 

เพื่อมีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

-  งานก่อสร้าง
โครงสร้างติดตั้งชุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
พร้อมรั้วโปร่ง  จ านวน 
1  ชุด 
  -  งานจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
สูบน้ าด้วยแสงเซลล ์
อาทิตย์  จ านวน  1  
ระบบ 
 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนไดร้ับน้ า
อุปโภค – บริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งระบบสบู
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อมีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

-  งานก่อสร้าง
โครงสร้างติดตั้งชุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
พร้อมรั้วโปร่ง  จ านวน 
1  ชุด 
  -  งานจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
สูบน้ าด้วยแสงเซลล ์
อาทิตย์  จ านวน  1  
ระบบ 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนไดม้ีมีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

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) 

5 โครงการติดตั้งระบบสบู
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านราษฎร์นยิม 
หมู่ที่ 5 

เพื่อมีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

-  งานก่อสร้าง
โครงสร้างติดตั้งชุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
พร้อมรั้วโปร่ง  จ านวน 
1  ชุด 
  -  งานจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
สูบน้ าด้วยแสงเซลล ์
อาทิตย์  จ านวน  1  
ระบบ 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนไดร้ับน้ า
อุปโภค – บริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งระบบสบู
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อมีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

-  งานก่อสร้าง
โครงสร้างติดตั้งชุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
พร้อมรั้วโปร่ง  จ านวน 
1  ชุด 
  -  งานจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
สูบน้ าด้วยแสงเซลล ์
อาทิตย์  จ านวน  1  
ระบบ 
 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนไดม้ีมีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 



 
 

ทีแ่ผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้า ๘๙ 
 

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) 

7 โครงการติดตั้งระบบสบู
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อมีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

-  งานก่อสร้าง
โครงสร้างติดตั้งชุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
พร้อมรั้วโปร่ง  จ านวน 
1  ชุด 
  -  งานจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
สูบน้ าด้วยแสงเซลล ์
อาทิตย์  จ านวน  1  
ระบบ 
 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนไดร้ับน้ า
อุปโภค – บริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งระบบสบู
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อมีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

-  งานก่อสร้าง
โครงสร้างติดตั้งชุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
พร้อมรั้วโปร่ง  จ านวน 
1  ชุด 
  -  งานจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
สูบน้ าด้วยแสงเซลล ์
อาทิตย์  จ านวน  1  
ระบบ 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนไดม้ีมีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

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) 

9 โครงการติดตั้งระบบสบู
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านโคกรัง 
หมู่ที่ 9 

เพื่อมีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

-  งานก่อสร้าง
โครงสร้างติดตั้งชุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
พร้อมรั้วโปร่ง  จ านวน 
1  ชุด 
  -  งานจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
สูบน้ าด้วยแสงเซลล ์
อาทิตย์  จ านวน  1  
ระบบ 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนไดร้ับน้ า
อุปโภค – บริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการติดตั้งระบบสบู
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านโคกตูม 
หมู่ที่ 10 

เพื่อมีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

-  งานก่อสร้าง
โครงสร้างติดตั้งชุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
พร้อมรั้วโปร่ง  จ านวน 
1  ชุด 
  -  งานจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
สูบน้ าด้วยแสงเซลล ์
อาทิตย์  จ านวน  1  
ระบบ 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนไดม้ีมีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

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) 

11 โครงการขยายเขตท่อ
เมนกระจายน้ าประปา
หมู่บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับน้ าอุปโภค – 
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ท่อเมน พีวีซี ขนาด 2 
นิ้ว ช้ัน 8.5 จ านวน  
1,870.00 เมตร 
พร้อมข้อต่อ  อุปกรณ์
ท่อ จ านวน 1 งาน 

- - 322,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชนร์้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

ประชาชนไดร้ับน้ า
อุปโภค – บริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
กลางบริเวณสระน้ า
หนองตาหมึก 2 
บ้านราษฎร์นยิม 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
มีน้ าเพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

หอถังสูง ขนาด  15  
ลบ.ม. ระบบกรองน้ า
ผิวดิน  5  ลบ.ม.  
ถังน้ าใส ขนาด 25  
ลบ.ม.รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน 
ของกรมทรัพยากรน้ า
และแบบ อบต.โคกตูม  
ก าหนด 

- - 2,100,000 - - ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มข้น
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

ประชาชนไดม้ีมีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

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) 

13 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบบาดาล 
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
มีน้ าเพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

หอถังเหล็กเก็บน้ า
ส าเรจ็รูป ทรงแชม
เปญ ขนาดความจุ 20 
ลบ.ม. จ านวน  1.00 
งาน  งานเจาะบ่อ
บาดาล  ขนาด  6  
นิ้ว  จ านวน  1 บ่อ  
พร้อมระบบสูบน้ าและ
ขยายท่อเมนกระจาย
น้ า 

- - 498,000 - - ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มข้น
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

ประชาชนไดม้ีมีน้ า
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

รวม  13  โครงการ - - 3,320,000 2,000,000 2,000,000    

 


