
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  1 
 

ส่วนที่  1 
 
 

 
 
 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
    ด้วยส ำนักปลัด  ได้รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชนต ำบลโคกตูม ต้องกำรให้แก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนประชำชนอย่ำงเร่งด่วน  พร้อมทั้งส ำนักปลัดมีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่8 ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
ยุคปัจจุบัน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ต่อไป    
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565  
  2.1 เพ่ือให้กำรจัดท ำโครงกำรในกำรแก้ปัญหำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 8 ประจ ำปีงบประมำณ 2565  มีควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันมำกท่ีสุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลที่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงรำคำประมำณกำร ในกำรก่อสร้ำง และพ้ืนที่จะด ำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้อง
กับสภำพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมำกท่ีสุด 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง      
ฉบับท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อควำมในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อควำมนี้ “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

เหตุผลและความจ าเปน็ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  2 
 

  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำข้ำงต้นครบทุกขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ และผู้บริหำรท้องถิ่นได้
พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 ประจ ำปี
งบประมำณ  2565  พร้อมทั้งแจ้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม เพ่ือแจ้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกตูมทรำบ และใช้เป็นกรอบในกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
 
 
 

1. ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  
1.1  ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1.1 แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบัดน้ าเสีย 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ

พร้อมบ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยทำงแยกบ้ำนนำยบรรพต  
กลั่นประโคน-นำนำงส ำลี กระชงรัมย์ 
บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  2   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี  
น้ ำไมท่่วมขังกำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- ท่อ ø 0.60x1.00 เมตร  จ ำนวน  75  
ท่อน บ่อพัก คสล. จ ำนวน 16 บ่อ 
- งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 1.00 
เมตร หนำ 0.15  เมตร ยำว  140  เมตร 
- งำนผิวจรำจร คสล. กว้ำง 5.00 เมตร  หนำ 
0.15  เมตร  ยำว 94 เมตร งำนตัดผิวจรำจร 
คสล. จ ำนวน 1  จุด 

งบประมาณ: งบประมาณ:  498,800.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  498,800.- บำท 
ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไมท่่วมขัง 

ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ด ี 

น้ ำไมท่่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 

บัญชีการเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงโครงการ 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำย
น้ ำพร้อมบ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำงซอย  บ้ำนนำงเลื่อน 
ประเสริฐสุด-บ้ำนนำงสุข นุชผักแวน 
บ้ำนโคกรัง หมู่ที่  3     

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี  
น้ ำไม่ท่วมขังกำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  จ ำนวน  136  
ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 14 บ่อ 
งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 1.00 
เมตร หนำ 0.15  เมตร 
ยำว 122 เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  250,200.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  250,200.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำย
น้ ำพร้อมบ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำงซอยที่นำยรวน กลอยรัมย์   
- ที่นำนำงเอือย บ้ำนโคกรัง หมู่ที่  3   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  จ ำนวน  149  
ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 16 บ่อ 
- งำนตัดผิวจรำจร คสล. จ ำนวน 2  จุด , 
งำนเทผิวจรำจร คสล. จ ำนวน 2 จุด 

งบประมาณ: งบประมาณ:  286,100.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  286,100.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  6 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำย
น้ ำทำงข้ำมล ำห้วยจบกเกร็ง ช่วงนำ  
นำงจริณ  เผ่ำพันธุ์ บ้ำนโคกรัง หมู่ที่  3   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนวำงท่อ ø 1.00x1.00 เมตร จ ำนวน 
2  แถว ๆ ละ 8  ท่อน รวมเป็น 16 ท่อน
พร้อมยำแนวรอยต่อท่อด้วยคอนกรีตปูน
ทรำยให้เรียบร้อย 
-  งำนเทก ำแพง คสล. ปำกท่อระบำยน้ ำ 
หัวและท้ำย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  64,400.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  64,400.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  7 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

5 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริม 
เหล็กบ้ำนนำงศรี   - บ้ำนนำงกัลยำ 
บ้ำนหนองตะขบ  หมู่ที่ 4 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  จ ำนวน  150  
ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 16 บ่อ 
-  งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 
1.00 เมตร  หนำ 0.15  เมตร 
-  งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 
0.30 - 0.50 เมตร  หนำ 0.15  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  287,300.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  287,300.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



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

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

6 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริม 
เหล็กสำยทำง บ้ำนนำยสุพันธ์ กำรัมย์ –  
บ้ำนนำงรัญญำ  อำทิตตั้ง บ้ำนหนองตะขบ  
หมู่ที่ 4 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี  
น้ ำไม่ท่วมขังกำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  จ ำนวน  126  
ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 15 บ่อ 
-  งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 
1.00 เมตร  หนำ 0.15  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  252,300.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  252,300.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  9 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

7 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริม 
เหล็กสำยทำง  สวนนำยพรำน สุทธิ- บ้ำน
นำงดวงแก้ว  สุดมำ บ้ำนหนองตะขบ  
หมูที่  8 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี  
น้ ำไม่ท่วมขังกำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน  120  
ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 14 บ่อ 
-  งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 
1.00 เมตร  หนำ 0.15  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  252,300.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  252,300.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  10 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

8 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริม 
เหล็กสำยทำง  บ้ำนนำงเปี่ยม ถนัดป่ำ –  
บ้ำนนำงหุน พรมอินทร์ 
บ้ำนหนองตะขบ หมูที่  8 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขังกำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน  90 
ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 11 บ่อ 
-  งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 
1.00 เมตร  หนำ 0.15  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  183,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  183,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  11 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

9 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริม 
เหล็กสำยทำง  บ้ำนนำยไท ขันทอง   -  
บ้ำนนำยมิน ชำวนำ บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  10   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขังกำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  จ ำนวน  223  
ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 24 บ่อ 
-  งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 
1.00 เมตร  หนำ 0.15  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  440,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  440,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  12 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

10 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริม 
เหล็กสำยทำง  บ้ำน นำงจรำพร เพ็งเพชร – 
วัดบ้ำนโคกตูม บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  10   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขังกำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  จ ำนวน  104  
ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 11 บ่อ 
-  งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 
1.00 เมตร  หนำ 0.15  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  200,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  200,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  13 
 

  1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  
   - งานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำง  บ้ำนนำยไทย  ถึงบ้ำน
นำยสัญญำ โพธิ์แก้ว บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  1 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 40  เมตร หนำ  
0.15  เมตร 
-  งำนวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ ำนวน  1  จุดๆ  4  ท่อน 
รวมเป็น  4  ท่อน 

งบประมาณ: งบประมาณ:  65,300.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  65,300.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  14 
 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำง  สำมแยกบ้ำน 
นำยท้องถิ่น  ถึงบ้ำน นำยศักดิ์  สติพำ 
บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  1     

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 32  เมตร หนำ  
0.15  เมตร 
-  งำนวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ ำนวน  1  จุดๆ  4  ท่อน 
รวมเป็น  4  ท่อน 

งบประมาณ: งบประมาณ:  52,900.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  52,900.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  15 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำง  สี่แยกบ้ำน 
นำยสวน  สติพำ  ถึงบ้ำนนำงสุข  โพธิ์แก้ว 
บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  1   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 100  เมตร หนำ  
0.15  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  166,300.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  166,300.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  16 
 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกสำยทำง  แยกจำกเชื่อมทำง
หลวงท้องถิ่น ถึงนำ นำยวิโรจน์  โพธ์แก้ว  
บ้ำนโคกตูม หมู่ที่  1   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขน 
ส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
ช่วงที่ 1   
กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 400  เมตร ลงหิน
คลุกหนำเฉลี่ย  0.10  เมตรพร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 
ช่วงที่ 2 
กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 1,000  เมตร ลง
หินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  337,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  337,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  17 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

5 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกสำยทำง  บ้ำนนำยไพโรจน์   
ปำนเกิด – เชื่อมทำงไปบ้ำนเกียรติเจริญ 
บ้ำนโคกรัง หมู่ที่  3   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขน 
ส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 2,000 เมตร 
ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย  0.10  เมตร  พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  387,300.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  387,300.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  18 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

6 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำงซอย  บ้ำนนำงเลื่อน 
ประเสริฐสุด-บ้ำนนำงสุข นุชผักแวน 
บ้ำนโคกรัง   หมู่ที่  3 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขน 
ส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 141  เมตร หนำ  
0.15  เมตร 
งำนวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ ำนวน  1  จุดๆ  7  ท่อน 
รวมเป็น  7  ท่อน 
บ่อพัก คสล. จ ำนวน 2 บ่อ 

งบประมาณ: งบประมาณ:  321,600.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  321,600.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  19 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

7 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำง ซอยข้ำงศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กต ำบลโคกตูม  บ้ำนหนองตะขบ  หมู่ที่ 4 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขน 
ส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 140  เมตร  
หนำ  0.15  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  215,100.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  215,100.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  20 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

8 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำง  บ้ำนนำงสำยทอง ทองภำพย์-บ้ำน
นำงสมร ประทุม บ้ำนรำษฎร์นิยม หมู่ที่  5   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขน 
ส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
-  กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 1,356  เมตร
งำนผิวจรำจรหินคลุก  กว้ำง 4.00 เมตร  
หนำเฉลี่ย  0.10  เมตร พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 
-  งำนวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ ำนวน  2  จุดๆ  8  ท่อน 
รวมเป็น  16  ท่อน 

งบประมาณ: งบประมาณ:  361,800.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  361,800.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  21 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

9 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำง  บ้ำนนำงบุญเพ็ง สุภำ -  บ้ำน  
นำยคำน  หำญเสมอ  บ้ำนรำษฎร์นิยม 
หมู่ที่  5   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขน 
ส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
-  กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 500  เมตร 
-  งำนเสริมดินถม  กว้ำง 4.00 เมตร  หนำ
เฉลี่ย  0.60  เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยบด
ทับให้เรียบร้อย 
-  งำนผิวจรำจรหินคลุก  กว้ำง 3.00 เมตร  
หนำเฉลี่ย  0.10  เมตร   
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  170,800.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  170,800.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  22 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

10 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำง  บ้ำนนำงพุด เสียดก ำปัง – บ้ำน 
นำยบุญเพ็ง สุภำ บ้ำนรำษฎร์นิยม หมู่ที่  5   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
-  กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 300  เมตร 
-  งำนเสริมดินถม  กว้ำง 4.00 เมตร  หนำ
เฉลี่ย  0.60  เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย 
-  งำนผิวจรำจรหินคลุก  กว้ำง 3.00 เมตร  
หนำเฉลี่ย  0.10  เมตร พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  103,800.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  103,800.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  23 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

11 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำง  บ้ำนนำยสุครีพ เสำโร-นำ 
นำยเสำ นิลโชต ิบ้ำนรำษฎร์นิยม หมู่ที่  5   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน  
-  กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 1,000  เมตร 
-  งำนเสริมดินถม  กว้ำง 4.00 เมตร  หนำ
เฉลี่ย  0.60  เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย 
-  งำนผิวจรำจรหินคลุก  กว้ำง 3.00 เมตร  
หนำเฉลี่ย  0.10  เมตร พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ:  338,400.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  338,400.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  24 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

12 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำงวัดบ้ำนจบกเกร็ง - บ้ำน 
นำยบุญถึง  เพชรเลิศ  บ้ำนจบกเกร็ง 
หมู่ที่  6   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนเสริมดินถม กว้ำง 6.00 เมตร  หนำ
เฉลี่ย 0.20 เมตร ยำว 131 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 
-  งำนผิวจรำจรคอนกรีต  กว้ำง 5.00 
เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตรยำว 131 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ  
655  ตำรำงเมตร 
-  งำนวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.40 x 1.00 
เมตร  จ ำนวน  1  จุดๆ  8  ท่อน 
รวมเป็น  8 ท่อน 
งำนวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.30 x 1.00 
เมตร  จ ำนวน  1  จุดๆ  8  ท่อน 
รวมเป็น  8 ท่อน 

งบประมาณ: งบประมาณ:  386,900.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  386,900.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  25 
 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

13 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำงบ้ำนนำยสำยัน พวงแก้ว-
บ้ำนนำงบัวทอง สีมำจำรย์ 
บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ  หมู่ที่  7 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป-
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำง
ขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  กว้ำง 4.00เมตร  ยำว 160  เมตร หนำ  
0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำร 640  
ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  362,600.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  362,600.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  26 
 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

14 โครงการ :- โครงการ :โครงกำรปรับปรุงผิวทำงแอสฟัลต์
คอนกรีต (ASPHALT  CONCRETE)  โดยวิธี
เสริมผิว สำยทำงบ้ำนนำงบิน สังโสม –  
หน้ำบ้ำน นำยชัยยันต์ ส่งบุตร   
บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ หมู่ที่  7   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป-
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำง
ขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนผิวทำงแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT  
CONCRETE)  โดยวิธีเสริมผิว กว้ำง 4.00 
เมตร  ยำว 180  เมตร หนำเฉลี่ย  0.04 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำร 720  ตำรำง
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  328,900.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  328,900.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  27 
 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

15 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำง  บ้ำนนำงภำพ  
ดุจจำนุทัศน์ - บ้ำนนำยถวิล โสดำ  
บ้ำนโคกรังพัฒนำ หมู่ที่  9 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป-
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำง
ขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 140  เมตร 
หนำ  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
420  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  221,600.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  221,600.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  28 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

16 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนโคกตูม หมู่ที่  1 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล.  
ควำมจุ 20 ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  491,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  29 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

17 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  2 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  491,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  30 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

18 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล  
บ้ำนโคกรัง หมู่ที่ 3   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20 ลูกบำศก์
เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  491,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  31 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

19 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนหนองตะขบ  หมู่ที่  4   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน   
1  ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20  
ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  491,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  32 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

20 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนรำษฎร์นิยม หมู่ที่  5 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20  
ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  491,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  33 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

21 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล  
บ้ำนจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20  
ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  491,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80  ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  34 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

22 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนหนองม่วงพัฒนำหมู่ที่  7   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20  
ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  491,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  35 
 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

23 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ
หมู่บ้ำนบ้ำนหนองม่วงพัฒนำหมู่ที่  7   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชน 
ได้มนี้ ำเพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งหอถังสูงแชมเปญ  ขนำดควำม
จุ  20  ลบ.ม.  สูง 20  ม. 
-  งำนติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก  ขนำด ø 
1.15  ม.  สูง 1.20  ม. 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำประปำ  จ ำนวน  1  
ระบบ 
       - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ ำ  พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง 
       - ชุดปั๊มน้ ำบำดำล  พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง เช่น งำนท่อ,สำยไฟ 
-  งำนขยำยท่อเมนกระจำยน้ ำ 
-  งำนเจำะบ่อบำดำล  ขนำด 6  นิ้ว  
จ ำนวน  1  บ่อ 
รำยละเอียดตำมแบบ  อบต.โคกตูมก ำหนด 

งบประมาณ: งบประมาณ:  701,700.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  701,700.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  36 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

24 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนหนองตะขบ  หมู่ที่  8 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20  
ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  491,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80  ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  37 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

25 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล  
บ้ำนโคกรังพัฒนำ  หมู่ที่ 9 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20  
ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  491,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  38 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

26 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์  ส ำหรับบ่อบำดำล 
บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่  10   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ่อบำดำล  จ ำนวน  1  
ระบบ 
-  งำนถังเก็บน้ ำ คสล. ควำมจุ 20  
ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  491,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  491,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80  ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  อบต.โคกตูม          หน้าที่  39 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 8  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

27 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำบ่อ
บำดำล บ้ำนโคกตูม หมู่ที่  10 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนติดตั้งเครื่องสูบน้ ำบำดำล  จ ำนวน  
1  ระบบ 
-  ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ ำ  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
-  ชุดปั๊มน้ ำบำดำล  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เช่น งำนท่อ,สำยไฟ, 

งบประมาณ: งบประมาณ:  32,700.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  32,700.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได้รับน้ ำ
อุปโภค – บริโภคเพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 


