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ส่วนที่  1 
 
 

 
 
 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม
ครั้งที ่1/2562   ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

    ด้วยส ำนักปลัด  ได้รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชนต ำบลโคกตูม ต้องกำรให้ 
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนประชำชนอย่ำงเร่งด่วน  พร้อมทั้งส ำนักปลัดมีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 /2562  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562        
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในยุคปัจจุบัน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ    
ท้องห้ำปี ต่อไป    
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 / 2562  
  2.1 เพ่ือให้กำรจัดท ำโครงกำรในกำรแก้ปัญหำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2565)  ครั้งที่ 1 / 2562  มีควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมำกที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลที่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงรำคำประมำณกำร ในกำรก่อสร้ำง และพ้ืนที่จะด ำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้อง
กับสภำพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมำกท่ีสุด 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ครั้งท่ี 1/ 2562 

  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 ำเนินกำร
ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

เหตุผลและความจ าเปน็ 
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  (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 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 / 2562 พร้อม
ทั้งแจ้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม เพ่ือแจ้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูมทรำบ และใช้
เป็นกรอบในกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
 
1. ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  

1.1  ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1.1 แผนงาน เคหะชุมชน 

- งานสวนสาธารณ 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : ก่อสร้างซุ้มประตู ทางเข้าหมู่บ้าน
โคกตูม  หมู่ที่  1 , 2 , 10   
บ้านโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานสวนสาธารณ 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อควำมชัดเจน และเปน็
ระเบียบ 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ซุ้มประตโูครงสร้างเหล็ก
รูปพรรณ  กว้างเฉลี่ย  12  เมตร งานฐาน
รากคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานป้ายชื่อหมู่บ้าน 

งบประมาณ: งบประมาณ:  100,000.- 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 :   100,000 บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด :  
ร้อยละ 60 ข้ึนไป ชัดเจนและเป็นระเบียบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ความชัดเจน และเป็น
ระเบียบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 

บัญชีการเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงโครงการ 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงการปรับปรงุสระน้ าหนองตา
หมึก 2     หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม 
 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานสวนสาธารณ 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อควำมสวยงำมและมี
สถำนทีผ่ักผ่อนหย่อนใจ 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว  370.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 2.50  เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  5,430 
ลบ.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ:  498,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :   -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :   498,000 บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :   - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด :  
ร้อยละ 60 ข้ึนไปประชำชนได้รับประโยชน ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ความสวยงามและมี
สถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงการก่อสร้างลานกีฬาภายใน
หมู่บ้าน   บริเวณศูนย์ศาลาประชาคม   
หมู่ที่ 6  บ้านจบกเกร็ง 
 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานสวนสาธารณ 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อควำมสวยงำมและมี
สถำนทีผ่ักผ่อนหย่อนใจและที่ออกก ำลังกำย
เพื่อสุขภำพที่แข็งแรงสมบูรณ ์

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  กว้าง  15.00 ม. ยาว     
25.00  ม.  หนา  0.10  ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ:  128,000.- 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 :   128,000.- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด :  
ร้อยละ 60 ขึ้นไป  ประชำชนได้รบัประโยชน์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ความสวยงามและมี
สถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 
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-  งานบ าบัดน้ าเสีย 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
แบบท่อผ่าครึ่ง เส้นบ้านนายแผล  ชาวนา - 
กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่  1  บ้านโคกตูม 
 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี   
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ควำมยำวรวม  160 เมตร   
งำนท่อขนำด ศก. 0.40 X 1.00 เมตร  แบบผ่ำ
ครึ่ง โดยวำงท่อระบำยน้ ำ 
ควำมยำว  100 เมตร  พร้อมยำแนวรอยต่อท่อ
ด้วยคอนกรีตปูนทรำย 
ให้เรียบร้อย   
งำนวำงท่อขนำด ศก. 0.40 X 1.00 เมตร เชื่อม
ทำงโดยวำงท่อระบำยน้ ำ 
ควำมยำว  60   เมตร  พร้อมยำแนวรอยต่อท่อ
ด้วยคอนกรีตปูนทรำย 
งำนรื้อตัดผิวจรำจรเดมิและวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
เทผิวจรำจร คสล. และวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.40 
x 1.00 เมตร  จ ำนวน  2  จุดงำนบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จ ำนวน  4  บ่อ 

งบประมาณ: งบประมาณ:  205,000.- 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 :   205,000 บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  7 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ แบบ
ท่อผ่ำครึ่ง  เส้นบ้ำนวิไล  หำสุข - เริ่ม   
ขันทอง  -  ไม  ดียิ่ง หมู่ที่  1  บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี   
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ควำมยำวรวม  160 เมตร   
งำนท่อขนำด ศก. 0.40 X 1.00 เมตร  แบบผ่ำ
ครึ่ง โดยวำงท่อระบำยน้ ำ 
ควำมยำว  100 เมตร  พร้อมยำแนวรอยต่อท่อ
ด้วยคอนกรีตปูนทรำย 
ให้เรียบร้อย   
งำนวำงท่อขนำด ศก. 0.40 X 1.00 เมตร เชื่อม
ทำงโดยวำงท่อระบำยน้ ำ 
ควำมยำว  60   เมตร  พร้อมยำแนวรอยต่อท่อ
ด้วยคอนกรีตปูนทรำย 
งำนรื้อตัดผิวจรำจรเดมิและวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
เทผิวจรำจร คสล. และวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.40 
x 1.00 เมตร  จ ำนวน  2  จุดงำนบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จ ำนวน  4  บ่อ 

งบประมาณ: งบประมาณ:  205,000.- 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 :   205,000 บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  8 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรรำงระบำยน้ ำ คสล. แบบฝำ
ปิดสำยทำง   บ้ำนนำงแหวน  สุวรรณรัมย์ - บ้ำน
นำยทูน  อุสำรัมย์  หมู่ที่  3  บ้ำนโคกรัง 
 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี   
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ขนำดควำมกว้ำงรำงระบำยน้ ำ  
0.30  เมตร  ควำมสูงเฉลี่ย  0.50 เมตร ควำม
หนำของท้องรำงระบำยน้ ำ  0.10  เมตร  ควำม
หนำของฝำปิดรำงระบำยน้ ำ  0.125  เมตร  
ควำมยำวรำงระบำยน้ ำ  162  เมตร งำนรื้อตัด
ผิวจรำจรเดิมและวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมเทผิว
จรำจร คสล. และวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.40 x 
1.00 เมตร  จ ำนวน  1  จุด 
 

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 :   241,000.-บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :   - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  9 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรรำงระบำยน้ ำ คสล. แบบฝำ
ปิด สำยทำง   ท่ีนำยรวน  กลอยรมัย์ - ที่นำยเอ็ด  
เสประโคนหมู่ที่  3  บ้ำนโคกรัง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี   
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ขนำดควำมกว้ำงรำงระบำยน้ ำ  
0.30  เมตร  ควำมสูงเฉลี่ย  0.50 เมตร ควำม
หนำของท้องรำงระบำยน้ ำ  0.10  เมตร  ควำม
หนำของฝำปิดรำง 
ระบำยน้ ำ  0.125  เมตร  ควำมยำวรำงระบำย
น้ 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 :   241,000 บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :   - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  10 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

5 โครงการ :- โครงการ :  โครงกำรรำงระบำยน้ ำ คสล. แบบฝำ
ปิด  สำยทำง   บ้ำนนำงเสียน  ประเสริฐสดุ - บ้ำน
นำงสุข  นุชผักแวน หมู่ที่  3  บ้ำนโคกรัง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี   
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ขนำดควำมกว้ำงรำงระบำยน้ ำ  
0.30  เมตร  ควำมสูงเฉลี่ย  0.50 เมตร ควำม
หนำของท้องรำงระบำยน้ ำ  0.10  เมตร  ควำม
หนำของฝำปิดรำงระบำยน้ ำ  0.125  เมตร  
ควำมยำวรำงระบำยน้ ำ  156  เมตร งำนรื้อตัด
ผิวจรำจรเดิมและวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมเทผิว
จรำจร คสล. และวำงท่อระบำยน้ ำ  ø 0.40 x 
1.00 เมตร  จ ำนวน  2  จุด 
 

งบประมาณ: งบประมาณ:  253,400.- 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 :   253,400 บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  11 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

6 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ  พร้อมขยำย
ไหล่ทำง คสล.  สำยบ้ำนนำงศรี  มีแก้ว  ถึง บ้ำน
นำงกัลยำ  หมู่ที่ 4  บ้ำนหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี   
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : รำงระบำยน้ ำ กว้ำง  0.50  เมตร  
ยำว  219.00 เมตร  ลึก  0.50  เมตร   -  
ขยำยไหล่ทำง  คสล.  กว้ำง  0.50 - 1.00 เมตร  
ยำว 302.00  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  175.50  ตำรำง
เมตร 
 

งบประมาณ: งบประมาณ:  500,000.- 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 :   253,400 บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

7 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ พร้อมขยำย
ไหล่ทำง  คสล.   สำยบ้ำนนำงสมใจ  ถึง บ้ำนนำย
รัน  หมู่ที่ 4   บ้ำนหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี    
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : วำงท่อระบำยน้ ำ  จ ำนวน  405  
ท่อน  บ่อพัก  จ ำนวน  45  บ่อ  พร้อมขยำยไหล่
ทำง คสล. 

งบประมาณ: งบประมาณ:  947,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :   - บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :   947,000 บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :   - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี น้ า
ไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

8 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ พร้อมขยำย
ไหล่ทำง  คสล.   บ้ำน สำยบ้ำนนำยชัยยันต์  สำ
บุตร  ถึง บ้ำนนำงหนูเลี้ยง  บุญเทศ  
หมู่ที่ 7  หนองม่วงพัฒนำ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี    
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : วำงท่อระบำยน้ ำ  จ ำนวน  296  
ท่อน  บ่อพัก  จ ำนวน  34บ่อ  พร้อมขยำยไหล่
ทำง 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 :   706,000 บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :   - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

9 โครงการ :- โครงการ : โครงกำร วำงท่อระบำยน้ ำ พร้อมขยำย
ไหล่ทำง  คสล.   สำยบ้ำนนำยเลือ่น  ถึง บ้ำนนำง
ส ำรำญ  หมู่ที่ 8  บ้ำนหนองตะขบ 
 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี    
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : วำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด ศก. 0.40 
ม.  จ ำนวน 208 ท่อน 
บ่อพัก  จ ำนวน  20  บ่อ  พร้อมขยำยไหล่ทำง 
คสล. 

งบประมาณ: งบประมาณ:  500,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :   - บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :   500,000 บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :   - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

10 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ พร้อมขยำย
ไหล่ทำง  คสล.   สำยบ้ำนนำงสมพร  ถึง วัดหนอง
ตะขบ หมู่ที่ 8    บ้ำนหนองตะขบ 
 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี    
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : วำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด ศก. 0.40 
ม.  จ ำนวน 187 ท่อน  บ่อพัก  จ ำนวน  20  บ่อ  
พร้อมขยำยไหล่ทำง คสล. 
 

งบประมาณ: งบประมาณ:  435,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :   - บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :   435,000 บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :   - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  

น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

11 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ พร้อมขยำย
ไหล่ทำง  คสล.   สำยบ้ำนนำงอัมพร  ถึง บ้ำนนำง
ยุพิน หมู่ที่ 8  บ้ำนหนองตะขบ 
 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี    
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : วำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด ศก. 0.60 
ม.  จ ำนวน 90 ท่อน บ่อพัก  จ ำนวน  10  บ่อ  
พร้อมขยำยไหล่ทำง คสล. 
 

งบประมาณ: งบประมาณ:  214,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :   - บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :   214,000 บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :   - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  

น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

12 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก
และขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สำยทำง  สี่แยกบ้ำนคณุจรำพร – วัดโคกตูม        
หมู่ที่  10  บ้ำนโคกตูม   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี    
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  จ ำนวน  
117  ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 13 บ่อ 
งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 1.00 เมตร  
หนำ 0.15  เมตร   
 - งำนรื้อตัดผิวจรำจรเดิม 

งบประมาณ: งบประมาณ:  279,000.- 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 :   279,000.- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  

น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  18 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

13 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก
และขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สำยทำง  ที่ท ำกำร อบต.โคกตูม – วัด 
โคกตูม  หมู่ที่  10   บ้ำนโคกตมู   
 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบดัน้ าเสีย 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี    
น้ ำไมท่่วมขัง 

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

งบประมาณ: งบประมาณ:  325,000.- 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 :   325,000.- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :   - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  

น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  19 

 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
  - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้น นำยสมกิต ประหมู่ประถัม 
หมู่ที่  1  บ้ำนโคกตูม 
 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 - งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้ประชำชนสัญจรไป-มำได้
สะดวก และรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยไดส้ะดวก และ
รวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กวำ้ง 4.00 เมตร  ยำว 32  
เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ด ำเนนิกำร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  128  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 37,800 บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : -  บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -  บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 37,800- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : -  บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เสน้ทำงร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้ำน นำยพวง พริ้งเพรำะ หมู่ที่  1  
บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำ
ไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 30  
เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ด ำเนนิกำร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  90  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 42,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 42,000- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้ำนนำยเฉลิม  เพ็งเพชร -  นำย
ประดิษฐ์  พริ้งเพรำะ หมู่ที่  1  บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 - งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้ประชำชนสัญจรไป-มำได้
สะดวก และรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยไดส้ะดวก และ
รวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 20  
เมตร หนำ 0.15 เมตรโดยมีพื้นที่ด ำเนนิกำร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  60  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ: 28,500 บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : -  บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : - บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 28,500- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : -  บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ
ประชำชนที่ใช้เสน้ทำงร้อยละ 60 ข้ึนไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

4. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยทำงสระน้ ำสำธำรณะบริเวณประปำหมู
ที่  2 – ศำลปู่ตำหมู่ที่  2  บำ้นโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี     
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 3.50 เมตร  ยำว 245  
เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ด ำเนนิกำร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  857.50  ตำรำงเมตร 
งำนวำงท่อระบำยน้ ำ 0.80 x 1.00 เมตร  
จ ำนวน  16  ท่อน  1  จุด 

งบประมาณ: งบประมาณ : 454,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 454,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

5. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขยำยผิวจรำจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโรงปุ๋ย 
นำยประสิทธ์ ศรีละ - สวนนำยวัชระ  ชำวนำ 
หมู่ที่  2  บ้ำนโคกตูม   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำ
ไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 1.00 เมตร  ยำว 202  
เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ด ำเนนิกำร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  ๒๐๒  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 118,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 118,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

6. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยทำงบ้ำน นำยบน  กะรัมย์ – บ้ำน 
นำงนงค์นชุ  บุญเสริม หมู่ที่  3  บ้ำนโคกรัง 
 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี    
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 20 เมตร   
หนำ 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ด ำเนินกำร 
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  60  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 28,500.- 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 : 28,500.- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

7. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก   
สำยทีน่ำนำงสงวน   ถึงที่นำนำงรอนหมู่ที่ 4 
 บ้ำนหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำ
ไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 4.00  เมตร  ยำว 
1,200.00  เมตร  หนำเฉลี่ย 0.10  ม. 
หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ  480.00  
ลูกบำศก์เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 215,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 215,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

8. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้ำนนำงพุธ  เสียดก ำปงั ถึง บ้ำน 
นำยบุญเพ็ง  สุภำ  หมู่ที่ 5 บ้ำนรำษฎร์นิยม 
 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำ
ไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง  4.00 ม. ยำว 235.00  
ม.  หนำ  0.15  ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่ำ  940.00  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 500,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 500,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

9. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก   
สำยบำ้น นำยบุญมำ  สุภำ  ถึงที่นำ 
นำยคำน  หำญเสมอ หมู่ที่ 5 บำ้นรำษฎร์นิยม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำ
ไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง  5.00 เมตร  ยำว  360  
เมตร  หินคลุกหนำเฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือมี
ปริมำตรหินคลุกไมน่้อยกว่ำ 180.00  ลบ.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 99,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 99,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

10. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก   
สำยต่อจำกถนนหินคลุกเดิม – ถึงแนวเขตต ำบล
หนองโสน หมู่ที่ 5บำ้นรำษฎร์นยิม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำ
ไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง  5.00 เมตร  ยำว  420  
เมตร  หินคลุกหนำเฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือมี
ปริมำตรหินคลุกไมน่้อยกว่ำ 210.00  ลบ.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 115,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 115,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

11. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยบ้ำน นำยสอน  เจนประโคน  ถึงบ้ำน
นำยสทิธิศักดิ์  ได้ทุกทำงหมู่ที่ 6บ้ำนจบกเกร็ง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำ
ไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง  4.00 ม. ยำว 150.00  
เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  600.00  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 315,000.- 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 : 315,000.- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

12. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยบ้ำน นำยจ ำรัส  พรมประโคน  ถึง
บ้ำนนำงกัญญำแมน้ประโคน หมู่ที่ 6 
บ้ำนจบกเกร็ง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี    
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง  4.00 ม. ยำว 260.00 ม.  
หนำ  0.15  ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ  1,040.00  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 524,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 524,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

13. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สำยบ้ำน นำงปรมำ จูประโคน ถึงหนำ้วัด
บ้ำนจบกเกร็งหมู่ที่ 6 บ้ำนจบกเกร็ง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำ
ไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง  6.00 ม. ยำว 450.00 ม.  
หนำ  0.15  ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ  2,700.00  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 1,314,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 1,314,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

14. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยบ้ำน นำงพิระยำ คณำรัมย์  ถึงบ้ำน
นำงแนะ วุธวงศ์  หมู่ที่ 6 บ้ำนจบกเกร็ง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี     
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง  5.00 ม. ยำว 206.00 ม.  
หนำ  0.15  ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ  1,030.00  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

15. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยบ้ำน นำงจริยำ  ชุมพลชัย  ถึงบำ้น 
นำงรวิวรรณ หมู่ที่  6  บำ้นจบกเกร็ง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี     
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 5.00 ม. ยำว 155.00  ม.  
หนำ  0.15  ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ  775.00  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 383,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 383,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

16. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขยำยไหลท่ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยทำงเข้ำหมู่บำ้นจบกเกร็ง ถึงบ้ำน
นำยบุญจันทร์ แม้นประโคน หมู่ที่ 6  
บ้ำนจบกเกร็ง 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี     
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำงข้ำงละ  1.00 ม.  ยำว 
740.00  ม.  หนำ  0.15  ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  1,480.00  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 938,000.- 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 : 938,000. - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

17. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยบ้ำนนำยมิตร  จัตุกุล  ถึงบ้ำน 
นำงบัวทอง  สีมำจำรย์ หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี    
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง  4.00 ม. ยำว 152.00  
ม.  หนำ  0.15  ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่ำ  608.00  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 304,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 304,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

18. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยบ้ำนหนองม่วงพฒันำ  -  ถึงบ้ำน
รำษฎร์นิยม หมู่ที่ 7บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ  
 (ช่วงที่ 4 ) 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์:เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี     
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง  5.00 ม. ยำว 180.00 ม.  
หนำ  0.15  ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ  900.00  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 500,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 500,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี   
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

19. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงผวิทำงแอสฟัลท์
คอนกรีต  โดยวิธีเสริมผิว  สำยบ้ำน นำยชัยยนัต์  
สำบุตร  ถึงวัดบ้ำนหนองม่วงพฒันำหมู่ที่ 7  
บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี    
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 6.00 เมตร  ยำว 650.00  
เมตร  หนำเฉลี่ย  0.04 ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 1,248,000.- 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 : 1,248,000.-บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี   
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

20. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขยำยไหลท่ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  8   บ้ำนหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี   
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ขยำยไหล่ทำงผิวจรำจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสองข้ำงทำงให้ได้ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 
0.50  เมตร  โดยควำมยำวสองข้ำงทำงรวม
ควำมยำว  260 เมตร  หนำ  0.15  เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กด ำเนินกำรไม่
น้อยกว่ำ  150 ตำรำงเมตร  งำนก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝำปิด  
-รำงระบำยน้ ำ  ขนำดควำมกว้ำงรำงระบำยน้ ำ
๐.๓๐  เมตร  ควำมสูงเฉลี่ยรำงระบำยน้ ำ  
๐.๕๐  เมตรควำมหนำของท้องรำงระบำยน้ ำ  
๐.๑๐  เมตร ควำมหนำของฝำปิดรำงระบำย
น้ ำ  ๐.125  เมตร ควำมยำวเฉลี่ยรำงระบำย
น้ ำ  260  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 120,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 120,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

21. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้ำน นำยมนิ  ชำวนำ - บ้ำนนำยชม  
โพธิ์แก้ว หมู่ที่  10  บ้ำนโคกตมู   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี   
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 1.00 เมตร  ยำว 106  
เมตร หนำ 0.15 เมตร  โดยมีพื้นที่ด ำเนินกำร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  106  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 62,200.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 62,200- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

22. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้ำน นำยแถม  ชัยศรีรัมย์ – บ้ำน 
นำยไท  ขันทอง หมู่ที่  10  บำ้นโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี   
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 1.00 เมตร  ยำว 133  
เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ด ำเนนิกำร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  133  ตำรำงเมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 78,000.- 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 : 78,000. - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

23. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินผวิจรำจร
หินคลุกเส้นสระตำโสม  นำ นำยเอิกเกริก  ดียิ่ง 
หมู่ที่  10  บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี   
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนเสริมดนิถม กว้ำง 4.00 เมตร  
หนำเฉลี่ย  0.50  เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบด
ทับให้เรียบร้อย งำนผิวจรำจรหินคลุก  กว้ำง 
3.00 เมตร  หนำเฉลี่ย  0.10  เมตรพร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ : 162,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 162,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

24. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยทำง วดัโคกตูมหมู่ที่  10  บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี   
น้ ำไมท่่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 109  
เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ด ำเนนิกำร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  654  ตำรำงเมตร 
งำนเสริมดนิถม หนำเฉลี่ย 0.35  เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ 

งบประมาณ: งบประมาณ : 356,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 356,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี  
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  43 

 

1.3 แผนงานการเกษตร 

 - แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดลอกคลองห้วยปอ  ช่วง
ที่ 1 สถำนที่  ช่วงนำนำยทองสขุ  ชัยศรีรัมย์ 
หมู่ที่ 1 บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการเกษตร 

 
วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภคบรโิภค

และกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปำกกว้ำงเฉลี่ย 20 เมตร  ยำว 335  
เมตร ลึกเฉลี่ย  4.00  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด : ประชำชนได้บริโภค อุปโภคและ
กำรเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ข้ึนไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพิ่มข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

2. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดลอกคลองห้วยปอ  ช่วง
ที่ 3 สถำนที่  ช่วงนำนำยสวย  เย็งประโคน 
หมู่ที่  1   บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการเกษตร 
 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภคบรโิภค
และกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปำกกว้ำงเฉลี่ย 20 เมตร  ยำว 
400  เมตร ลึกเฉลี่ย  4.00  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด : ประชำชนได้บริโภค อุปโภคและ
กำรเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ข้ึนไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพิ่มข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

3. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็ง
ตอนล่ำงสถำนที่ ช่วงนำ  
นำงกิมลงั  แก้วประโคน หมู่ที่  2   บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการเกษตร 
 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภคบรโิภค
และกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปำกกว้ำงเฉลี่ย 12 เมตร  ยำว 
450  เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด : ประชำชนได้บริโภค อุปโภคและ
กำรเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ข้ึนไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพิ่มข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

4. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดลอกคลองหมู่ที่ 4 บ้ำน
หนองตะขบ ที่นำนำยกัด ถึง ทีน่ำ นำงสำร 
หมู่ที่  4บ้ำนหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการเกษตร 
 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภคบรโิภค
และกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปำกกว้ำงเฉลี่ย 12 เมตร ยำว 500  
เมตร   ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 347,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 347,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด : ประชำชนได้บริโภค อุปโภคและ
กำรเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ข้ึนไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพิ่มข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพ่ิมเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

5. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรลอกคลองจบกเกร็ง
ตอนกลำง   ทีน่ำนำยพร ำค ำแก้ว  ถึงที่นำนำย
นวล นวลปักศรี  หมู่ที่ 8  บำ้นหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการเกษตร 
 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภคบรโิภค
และกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : กว้ำง  8.00 - 16.00 เมตร  
ยำว 385.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย2.50 - 4.00 
เมตร  หรือมีปริมำตรดินขุดไมน้อ้ยกว่ำ 
5,300 ลบ.ม.  พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ทำง
ข้ำมคลอง  จ ำนวน  1 จุด 

งบประมาณ: งบประมาณ : 251,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 251,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด : ประชำชนได้บริโภค อุปโภคและ
กำรเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ข้ึนไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพิ่มข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562     อบต.โคกตูม              หน้าที่  48 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/ 2562 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 

6. โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขุดลอกคลองปั้มร้ำง ช่วงที่  
3 สถำนที่  ช่วงนำนำยทวีทรัพย์  เสประโคน 
หมู่ที่ 9 บ้ำนโคกรัง   

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการเกษตร 
 

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อมีแหล่งน้ ำไว้อุปโภคบริโภค
และกำรเกษตร 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปำกกว้ำงเฉลี่ย 12 เมตร ยำว 
500  เมตร   ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : - บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : -บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : 499,000.- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : - บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : - บำท 

ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด : ประชำชนไดบ้ริโภค อุปโภคและ
กำรเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีแหล่งน้ ำไว้อุปโภค
บริโภคและกำรเกษตรเพิ่มข้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง 


