
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๑๘ 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  - งานควบคุมการก่อสร้าง 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม 

- เพ่ือให้ อบต. 
โคกตูมมีอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน  
ปลอดภัยและ
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูมตาม
แบบมาตรฐาน
ประเภทอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาด 81-100  
คน  แบบที่   

- - 2,485,000 2,485,000 2,485,000 เชิงปริมาณ 
- อบต.โคกตูม
มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน
ตามแบบของ
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น  

- อบต.โคกตูมมี
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้มาตรฐาน  
ปลอดภัยและ
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองช่าง/ 
กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ 02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๑๙ 
 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แบบที่ สถ.ศพด.3   
 

     จ านวน 1 หลัง 
เชิงคุณภาพ 
- อบต.โคกตูมมี
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๒๐ 
 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์ 

- เพ่ือปรับปรุง
ห้องเรียนภายใน
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์ให้
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์ ดังนี้ 
1.ปรับปรุงห้องครัว   
จ านวน 1 ห้อง 
2.ปรับปรุงห้องน้ า 
จ านวน 4 ห้อง 
3.ปรับปรุงห้องเก็บ
ของ จ านวน 1 
ห้อง รายละเอียด
ตามแบบท่ีอบต.
โคกตูมก าหนด 

- - 250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์มี
ห้องเรียนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย  
100 % 
เชิงคุณภาพ 
 - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์มี
ห้องเรียนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์ 
มีห้องเรียนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๒๑ 
 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 

- เพ่ือปรับปรุง
ห้องเรียนภายใน
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล 
โคกตูมให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม ดังนี้ 
1.ปรับปรุงห้องครัว   
จ านวน 1 ห้อง 
2.ปรับปรุงห้องเก็บ
ของ จ านวน 1 
ห้อง รายละเอียด
ตามแบบท่ีอบต.
โคกตูมก าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
โคกตูมมี
ห้องเรียนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย  
100 % 
เชิงคุณภาพ 
-  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
โคกตูมมี
ห้องเรียนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

-  ศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ต าบล 
โคกตูมมี
ห้องเรียนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กอง
การศึกษา
ฯ 

รวม จ านวน 3 โครงการ   - - 2,935,000 2,935,000 2,935,000 - - - 
 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๒๒ 
 

1.3 แผนงานการเกษตร 
 - งานแหล่งน้ าและป่าไม้ 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก
คลองห้วยปอ  
ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 1  
บ้านโคกตูม 
 

เพ่ือมีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกต่อจาก
ของเดิมช่วงที่ 3  
กว้าง 20 เมตร   
ยาว 170  เมตร 
 ลึกเฉลี่ย  4  เมตร 
หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
6,100 ลบ.ม.   

- - 200,000 - - ประชาชนได้
บริโภคอุปโภค
และการเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

มีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
เพ่ิมข้น 

กองช่าง 

2. โครงการขุดลอก
คลองหนองตราด 
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 

เพ่ือมีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกต่อจาก
ของเดิมช่วงที่ 1  
กว้าง 10 - 12 
เมตร  ยาว 170  
เมตร ลึกเฉลี่ย  4  
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
6,100 ลบ.ม.   

- - 490,000 - - ประชาชนได้
บริโภคอุปโภค
และการเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

มีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
เพ่ิมข้น 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๒๓ 
 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดคลองส่ง
น้ า ที่สาธารณะ
ประโยชน์โคกส าโรง 
หมู่ที่ 6  
บ้านจบกเกร็ง 

เพ่ือมีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง 2.50 เมตร   
ยาว 1,940  เมตร 
 ลึกเฉลี่ย  1.50  
เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 3,600 
ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด 
ศก. 1.00 เมตร 
จ านวน 100 ท่อน 

- - - 351,000 - ประชาชนได้
บริโภคอุปโภค
และการเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

มีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
เพ่ิมข้น 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอก 
สระน้ าหนองหว้า  
หมู่ที่ 6  
บ้านจบกเกร็ง 
  

เพ่ือมีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง 65 เมตร  
ยาว 65  เมตร    
ลึกเฉลี่ย  4  เมตร 
หรือมีปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
8,085 ลบ.ม 

- - 344,000 - - ประชาชนได้
บริโภคอุปโภค
และการเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

มีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
เพ่ิมข้น 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๒๔ 
 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดแก้มลิงที่
สาธารณะประโยชน์ 
โคกส าโรง หมู่ที่ 6  
บ้านจบกเกร็ง 

เพ่ือมีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

พ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อย
กว่า 86 ไร่  
ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร 
หรือมีปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
480,500 ลบ.ม. 

- - - 19,800,000 - ประชาชนได้
บริโภคอุปโภค
และการเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

มีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
เพ่ิมข้น 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอก
คลองปั้มร้าง  
ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 9 
บ้านโคกรัง 

เพ่ือมีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกต่อจาก
ของเดิมช่วงที่ 3 
กว้าง 14 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 
หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
6,375 ลบ.ม. 

- - 316,000 - - ประชาชนได้
บริโภคอุปโภค
และการเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

มีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
เพ่ิมข้น 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอก
คลองจบกเกร็ง
ตอนบน หมู่ที่ 10 

เพ่ือมีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง 40 เมตร   
ยาว 100  เมตร 
ลึกเฉลี่ย  4  เมตร 
หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
13,700 ลบ.ม.   

- - 499,000 - - ประชาชนได้
บริโภคอุปโภค
และการเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

มีแหล่งน้ าไว้
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
เพ่ิมข้น 

กองช่าง 

รวม จ านวน 7 โครงการ - - - - 1,849,000 20,051,000 - - -  
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๒๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ในเขตจังหวัดที่ 1.เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีและ 3 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  2.1  แผนงานการเกษตร 
    -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผัก สวนครัว 
เพ่ือสร้างความมั่นคง 
ทางอาหาร 

1. เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร  
ในระดับครัวเรือน 
และลดรายจ่าย 
ในการด ารงชีวิต
ประชาชน 

ทุกหมู่บ้านในต าบล  
โคกตูม จ านวน 10
หมู่บ้าน 1,527 
ครัวเรือน ให้รับรู้
และเกิดการมีส่วน
ร่วมในการสร้าง
ความมั่นคงทาง
อาหาร 

- - 20,000 20,000 20,000 ก าหนดตัวชี้วัด 
3 ระดับ 
1. ร้อยละ 70 
ของครัวเรือน
ในหมู่บ้านมีการ
ปลูกผักสวน
ครัวระดับผ่าน 

1. เกิดการสร้าง
ความมั่นคงทาง
อาหารให้ระดับ
ครัวเรือน และ
ลดรายจ่ายใน
การด ารงชีวิต
ของประชาชน 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๒๖ 
 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  2. เพื่อสร้าง
รายได้ระยะสั้น 
ทั้งในระดับ
ครัวเรือนและ
ระดับกลุ่มอาชีพ 

      2. ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มีการปลูกผัก
สวนครัวระดับ 
ดี 
3. ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มีการปลูกผัก
สวนครัวระดับ 
ดีเยี่ยม 

2. เกิดการสร้าง
รายได้ระยะสั้น 
ทั้งในระดับ
ครัวเรือนและ
ระดับกลุ่มอาชีพ 

 

รวม จ านวน 1 โครงการ - - - - 20,000 20,000 20,000    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๒๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  6.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
    - งานบริหารงานคลัง 

ล า
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส ารวจภาษี
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ส ารวจภาคสนาม น าข้อมูล 
มา update  
ให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนให้เป็น
ปัจจุบัน 

- - - 36,000 - ข้อมูลถูกต้อง
ตามสภาพ
ความเป็นจริง
มากกว่าร้อยละ 
70% 

จัดเก็บภาษีได้
เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

รวม จ านวน 1 โครงการ - - - - - 36,000 -    
 
     
 
 


