
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5  อบต.โคกตูม          หน้าท่ี 1 
 

ส่วนที่  1 
 
 

 
 
 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

  ด้วยส ำนักปลัด  ได้รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชนต ำบลโคกตูม ต้องกำรให้แก้ไขปัญหำ        
ควำมเดือดร้อนประชำชนอย่ำงเร่งด่วน  พร้อมทั้งส ำนักปลัดมีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
ห้ำปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในยุคปัจจุบัน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องห้ำปี ต่อไป    
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  2.1 เพ่ือให้กำรจัดท ำโครงกำรในกำรแก้ปัญหำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และสถำนกำรณใน
ปัจจุบันมำกที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลที่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงรำคำประมำณกำร ในกำรก่อสร้ำง และพ้ืนที่จะด ำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้อง
กับสภำพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมำกที่สุด 
 

๓. ขั้นตอนการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง 
ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อควำมในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และให้ใช้ข้อควำมนี้ “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ โดยด ำเนินกำร
ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

เหตุผลและความจ าเป็น 
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  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือ
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
พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  พร้อมทั้งแจ้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม เพ่ือแจ้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูมทรำบ และใช้เป็นกรอบในกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีต่อไป 
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ส่วนท่ี 2 
 
 

 
 
1. ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
   - งานบ าบัดน้ าเสีย 
  
 

 
  
  
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำถนน 
ท ำนบคลองชลประทำน บ้ำนโคกรังพัฒนำ  
ม.9 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ด าเนินการ - วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด 
Ø 0.60 x  1.00 ม.  จ ำนวน 10 จุด ๆ 
ละ 14 ท่อน เทคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับ
ท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อมยำแนวรอยต่อท่อ
ด้วยปูนทรำย งำนก ำแพงคอนกรีตเสริม
เหล็กรัดปำกท่อระบำยน้ ำ 
- วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด Ø 0.60 x  
1.00 ม.  จ ำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน  
เทคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับท่อระบำยน้ ำ 
คสล. พร้อมยำแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทรำย 
งำนก ำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรัดปำกท่อ
ระบำยน้ ำ 
- วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด Ø 1.00 x  
1.00 ม.  จ ำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน เท
คอนกรีตเสริมเหล็กรองรับท่อระบำยน้ ำ  

บัญชีการเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงโครงการ 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

 เป้าหมาย :- คสล. พร้อมยำแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทรำย 
งำนก ำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรัดปำกท่อ
ระบำยน้ ำ 

ด าเนินการ  
คอนกรีตเสริมเหล็กรัดปำกท่อระบำยน้ ำ 
- วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด Ø 1.00 x  
1.00 ม.  จ ำนวน 1 จุด ๆ ละ 10 ท่อน เท
คอนกรีตเสริมเหล็กรองรับท่อระบำยน้ ำ 
คสล. พร้อมยำแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทรำย 
งำนก ำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรัดปำกท่อ
ระบำยน้ ำ 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

 

งบประมาณ: งบประมาณ : 383,400.- 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 : 383,400 .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่ำง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรรำงระบำยน้ ำ คสล. 
แบบฝำปิดสำยทำงที ่นำยรวน กลอยรัมย์ –  
ที่นำยเอ็ด  เสประโคน หมู่ที่  3  บ้ำนโคกรัง 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ด าเนินการ 
ขนำดควำมกว้ำงรำงระบำยน้ ำ  0.30  
เมตร  ควำมสูงเฉลี่ย  0.50 เมตรควำมหนำ
ของท้องรำงระบำยน้ ำ  0.10  เมตร  ควำม
หนำของฝำปิดรำงระบำยน้ ำ  0.125  
เมตร  ควำมยำวรำงระบำยน้ ำ  153  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 241,000.- 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 : 241,000.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวชี้วัด :- ตัวชี้วัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5  อบต.โคกตูม          หน้าท่ี 6 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ พร้อม
ขยำยไหล่ทำง  คสล. บ้ำนสำยบ้ำน  
นำยชัยยันต์  สำบุตร  ถึงบ้ำน  
นำงหนูเลี้ยง  บุญเทศ  
หมู่ที่ 7 หนองม่วงพัฒนำ 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน บ ำบัดน้ ำเสีย 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ด าเนินการ 
วำงท่อระบำยน้ ำ  จ ำนวน  296  ท่อน  บ่อ
พัก  จ ำนวน  34 บ่อ  พร้อมขยำยไหล่ทำง 
คสล. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 706,000.- 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 : 706,000.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวชี้วัด :- ตัวชี้วัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5  อบต.โคกตูม          หน้าท่ี 7 
 

  1.1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรซ่อมแซมถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกสำยทำง ท ำนบคลองห้วยปอ 
บ้ำนโคกตูม - บ้ำนโคกเพชร บ้ำนโคกตูม ม.1 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้สะดวก
และรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด าเนินการ 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจรำจร 
กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 1,350 เมตร หิน
คลุกหนำเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมีปริมำตร
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 405 ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 223,900.- 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 : 223,900.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 
ตัวชี้วัด :- ตัวชี้วัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ60 ขึ้นไป 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5  อบต.โคกตูม          หน้าท่ี 8 
 

 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรซ่อมแซมถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกสำยทำง บ้ำนโคกตูม - บ้ำน
หนองม่วงพัฒนำ บ้ำนโคกตูม ม.1 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้สะดวก
และรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด าเนินการ 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจรำจร 
กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 2,000 เมตร หิน
คลุกหนำเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมีปริมำตร
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 600 ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 330,200.- 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 : 330,200.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวชี้วัด :- ตัวชี้วัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ60 ขึ้นไป 

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

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5  อบต.โคกตูม          หน้าท่ี 9 
 

 
 
 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรซ่อมแซมถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกสำยทำง บ้ำนโคกตูม - บ้ำน
โคกตะแบก บ้ำนโคกตูม ม.2 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 

ด าเนินการ 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจรำจร 
กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 1,000 เมตร หิน
คลุกหนำเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมีปริมำตร
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 300 ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 166,600.- 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 : 166,600.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 
ตัวชี้วัด :- ตัวชี้วัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ60 ขึ้นไป 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5  อบต.โคกตูม          หน้าท่ี 10 
 

 

 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

4 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรซ่อมแซมถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกสำยทำง หลังโรงเรียน 
บ้ำนโคกตูม ถึงช่วงที่นำนำยตุม  ชำวนำ 
บ้ำนโคกตูม ม.2 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด าเนินการ 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจรำจร 
กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 1,000 เมตร หิน
คลุกหนำเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมีปริมำตร
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 300 ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 166,600.- 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 : 166,600.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 
ตัวชี้วัด :- ตัวชี้วัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ60 ขึ้นไป 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5  อบต.โคกตูม          หน้าท่ี 11 
 

 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

5 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรซ่อมแซมถนนดินผิว
จรำจรหินคลุกสำยทำง ท ำนบคลอง 
ห้วยจบกเกร็งตอนล่ำงบ้ำนโคกรัง – บ้ำน 
โคกตูม   บ้ำนโคกรัง ม.3 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด าเนินการ 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจรำจร 
กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 2,900 เมตร หิน
คลุกหนำเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมีปริมำตร
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 870 ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 477,500.- 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 : 477,500.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวชี้วัด :- ตัวชี้วัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ60 ขึ้นไป 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่ำง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

6 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดิน 
ลงหินคลุก สำยทำงที่นำนำงสงวน – นำ 
นำงรอน  บ้ำนหนองตะขบ ม.4 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด าเนินการ 
งำนเสริมถนนดินถม กว้ำง 4 เมตร   
ยำว 50 เมตร ดินถมหนำเฉลี่ย0.10 เมตร 
หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 100 
ลบ.ม.  งำนเสริมถนนดินถม กว้ำง 4 เมตร 
ยำว 1,200 เมตร หินคลุกหนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 
480 ลบ.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 270,300.- 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 : 270,300.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 

ตัวชี้วัด :- ตัวชี้วัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ60 ขึ้นไป 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่ำง 
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บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

7 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรซ่อมแซมถนนดิน 
ผิวจรำจรหินคลุกสำยทำง  ท ำนบคลอง
ชลประทำนเชื่อมทำงหลวงชนบท (ป้อมยำม)
บ้ำนโคกรังพัฒนำ ม.9 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจรำจร 
กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 2,000 เมตร  
ลงหินคลุกหนำเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมี
ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 600 ลบ.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 330,200.- 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 : 330,200.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : .- บำท 
ตัวชี้วัด :- ตัวชี้วัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ60 ขึ้นไป 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่ำง 
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 1.๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  1.3.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 

 

บัญชีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปล่ียนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ี
ต้องการแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการ

เปล่ียนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล 
ชิงถ้วยพระรำชทำน พระบำทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสุนทรมหำวชิรำ-
ลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

เพ่ิมเติมโครงการ 
 (กองกำรศึกษำฯ)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน เคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เยำวชนและประชำชน
มีสุขภำพแข็งแรง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
อุดหนุนกิจกรรมกีฬำให้แก่อ ำเภอประโคน
ชัย ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลชิงถ้วย
พระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร-
รำมำธิบดีศรีสุนทรมหำวชิรำลงกรณ  
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

งบประมาณ: งบประมาณ : 15,000.- 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 : 15,000.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 15,000.- บำท 
ตัวชี้วัด :- ตัวชี้วัด :  

เชิงปริมาณ 
- จ ำนวนเด็กและเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภาพ 
- สุขภำพแข็งแรง 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : เยำวชน และ 
ประชำชนมีสุขภำพแข็งแรง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่ำง 


