
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 1 

 

ส่วนที่  1 
 
 

 
 
 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 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 6 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. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  2.1 เพ่ือให้กำรจัดท ำโครงกำรในกำรแก้ปัญหำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และสถำนกำรณใน
ปัจจุบันมำกท่ีสุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลที่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงรำคำประมำณกำร ในกำรก่อสร้ำง และพ้ืนที่จะด ำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้อง
กับสภำพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมำกท่ีสุด 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 6 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 ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ โดยด ำเนินกำร
ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

เหตุผลและความจ าเปน็ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 2 

 

  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำข้ำงต้นครบทุกขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ และผู้บริหำรท้องถิ่นได้
พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  พร้อมทั้งแจ้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม เพ่ือแจ้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูมทรำบ และใช้เป็นกรอบในกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
 
1. ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

- งานไฟฟ้าถนน 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขยำยเขต 
ไฟฟ้ำสำธำรณะ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน ไฟฟ้ำถนน 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ บ้ำนจบกเกร็ง หมู่ที่ 6  
ต.โคกตูม 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : อุดหนุนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

งบประมาณ: งบประมาณ : 50,800.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 50,800 .- บำท 

ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ประชำชนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สัญจรไปมำมีควำมสะดวกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนที่สัญจรไป
มำมีควำมสะดวกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 

บัญชีการเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงโครงการ 
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- งานบ าบัดน้ าเสีย 

 
 
 
 
 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริม 
เหล็ก สำยทำง บ้ำนนำงศรี - บ้ำนนำงกัลยำ  
หมู่ที่  4  บ้ำนหนองตะขบ 

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

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ขนำดท่อ Ø  0.40 x 1.00 ม. จ ำนวน 
150 ท่อน บ่อพัก คสล. จ ำนวน 16 บ่อ
งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 1.00 
ม. หนำ 0.15 ม.  
งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 0.30 
– 0.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 315,400.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 315,400.- บำท 

ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริม 
เหล็ก สำยทำง บ้ำนนำงขำล - บ้ำน 
นำงเพลิน สำยสินจน์ หมู่ที่  5    
บ้ำนรำษฎร์นิยม 

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

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ขนำดท่อ Ø  0.40 x 1.00ม. จ ำนวน 
161 ท่อน บ่อพัก คสล. จ ำนวน 17 บ่อ
งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 1.00 
ม. หนำ 0.15 ม.   
งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย 0.40 
– 0.70 ม. หนำ 0.15 ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 351,600.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 351,600.- บำท 

ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



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

 

 
 
 
 
 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริม 
เหล็ก สำยทำง บ้ำน นำยเหลือง – บ้ำน 
นำยเนย หมู่ที่ 8  บ้ำนหนองตะขบ 

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

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ขนำดท่อ Ø  0.40 x 1.00 ม. จ ำนวน 
120 ท่อน บ่อพัก คสล. จ ำนวน 13 บ่อ
งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย  
1.00 ม. หนำ 0.15 ม.   
งำนขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย  
0.30 – 0.50 ม. หนำ 0.15 ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 264,600.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 264,600.- บำท 

ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำไม่ท่วมขัง 
ประชำชนมีควำมพอใจ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 7 

 

  1.1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินสัญจร
เพ่ือกำรเกษตร สำยทำง โคกพลวง –  
โคกกะปี  หมู่ที่ 3 บ้ำนโคกรัง 

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

 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
- งำนถมดินคันทำง ขนำด กว้ำง 4.00 ม. 
ยำว 820 ม.  สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 
- งำนวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด Ø 0.40 x 
1.00 เมตร จ ำนวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน  
รวมเป็น 18 ท่อน 

งบประมาณ: งบประมาณ : 187,200.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 187,200.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



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

 

 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินสัญจร
เพ่ือกำรเกษตร สำยทำง นำตำพิมพ์ –  
เชื่อมเหมืองสำธำรณประโยชน์ หมู่ที่ 3  
บ้ำนโคกรัง 

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

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำง
ขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
- งำนถมดินคันทำง ขนำด กว้ำง 5.00 ม. 
ยำว 850 ม.  สูงเฉลี่ย 0.60 ม. พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 
- งำนวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด Ø 0.40  x 
1.00 ม. จ ำนวน 3 จุดๆ ละ 6 ท่อน  
รวมเป็น 18 ท่อน 

งบประมาณ: งบประมาณ : 237,900.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 237,900.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป - มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 9 

 

 

 
 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยจ ำรัส – บ้ำน 
นำงกัญญำ หมู่ที่ 6  บ้ำนจบกเกร็ง 

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

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - มำได้สะดวก
และรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

งบประมาณ: งบประมาณ : 494,800.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 494,800.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 10 

 

 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงผิวทำงแอสฟัลต์
คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE) โดยวิธี
เสริมผิว สำยทำงบ้ำนนำงบัวทอง สีมำจำรย์
ถึงช่วงบ้ำน นำยสำยันพวงแก้ว หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ 

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

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
งำนผิวทำงแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT 
CONCRETE) โดยวิธีเสริมผวิกว้ำง 4.00 ม.
ยำว 157 ม. หนำเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมี
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 628 ตร.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 234,369.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 234,369.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 11 

 

 
 
 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

5 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงผิวทำง 
แอสฟัลต์คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE) 
โดยวิธีเสริมผิว สำยทำงบ้ำน นำยทรงชัย  
เจนประโคน ถึงช่วงบ้ำน นำงบิน สังโลม 
หมู่ที่ 7  บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ 

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

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
งำนผิวทำงแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT 
CONCRETE) โดยวิธีเสริมผวิกว้ำง 5.00 ม.
ยำว 232 ม. หนำเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมี
พ้ืนที่ด ำเนินกำร 1,160 ตร.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 418,279.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 418,279.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 12 

 

 
 
 
 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

6 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงถนนดินผิว
จรำจรหินคลุก สำยทำง นำยมอน – เชื่อม
ลำดยำงช่วงโค้งทำงเข้ำบ้ำนโคกตูม หมู่ที่ 8 
บ้ำนหนองตะขบ 

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

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ขนำดกว้ำง 3.00 ม. ยำว 1,100 ม. ลงหิน
คลุกหนำเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

งบประมาณ: งบประมาณ : 184,835.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 184,835.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 13 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

7 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำง สำมแยกบ้ำน นำยชิน  
สุดสวำด – บ้ำนนำงส ำรวย อินทร์ประโคน –  
บ้ำนนำงน้ ำอ้อย เสประโคน หมู่ที่ 9   
บ้ำนโคกรัง 

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

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ขนำดกว้ำง 3.00 ม. ยำว 126 ม. หนำ 
0.15 ม. งำนวำงท่อระบำยน้ ำ Ø 0.40 x  
1.00 ม. จ ำนวน 2 จุดๆละ 4 ท่อน  
รวมเป็น 8 ท่อน 

งบประมาณ: งบประมาณ : 188,160.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 188,160.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำงร้อยละ60 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 14 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

8 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยทำง เส้นสี่แยกประปำหมู่ที่ 
10 ถึงบ้ำนนำงเทียน เพ็งเพชร หมู่ที่ 10 
บ้ำนโคกตูม 

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

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ขนำดกว้ำง 6.00 ม. ยำว 120 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
720 ตร.ม. งำนเสริมดินถมปรับระดับ 
กว้ำง 7.00 ม. ยำว 100 ม. หนำเฉลี่ย 
0.15 ม. โดยมีดินถมปรับระดับไม่น้อยกว่ำ 
105 ลบ.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 369,400.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 369,400.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ60 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 15 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

9 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำง บ้ำนนำยเสริม  นำมเวช 
ถึงบ้ำนนำงพม พริ้งเพรำะ  หมู่ที่ 10 
บ้ำนโคกตูม 

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

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - 
มำได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ขนำดกว้ำง 3.00 ม. ยำว 54 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
162 ตร.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 74,100.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 74,100.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ60 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตร 
ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 16 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

10 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิว
ทำงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)  สำยทำงบ้ำนหนองม่วงพัฒนำ 
ต ำบลโคกตูม – บ้ำนโคกเพชร ต ำบลสี่เหลี่ยม 

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

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป-มำ
ได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง 
ด าเนินการ 
ผิวทำงกว้ำง 6.00 ม. ไหล่ทำงกว้ำง 0.00 
- 1.00 ม. ระยะทำง 1.200 ม. จำก ม. ที่ 
0.00 ถึง ม. ที่ 1.200  หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 9,600 ตร.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 5,355,700.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 5,355,700.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำง 
ขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตร 
ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 17 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

11 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิว
ทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)  สำยทำงบ้ำนโคกตูม 
– บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ 
ต ำบลโคกตูม 

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

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป-มำ
ได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง 
ด าเนินการ 
ผิวทำงกว้ำง 6.00 ม. ไหล่ทำงกว้ำง 0.00 
- 1.00 ม. ระยะทำง 3.700 ม. จำก ม. ที่ 
0.00 ถึง ม. ที่ 3.700  หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 3,700 ตร.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ : 15,667,230.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 15,667,230.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน 

สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำง 
ขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตร 
ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

12 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับเกรดถนนภำยใน
ต ำบลโคกตูม 

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

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ถนนในเขต  
อบต. โคกตูม สำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ถนน ในเขต อบต. โคกตูม 

งบประมาณ: งบประมาณ : 200,000.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 200,000.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 200,000.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ควำมสะดวกและปลอดภัยของ

ประชำชนที่ใช้เส้นทำง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีระบบคมนำคมที่

สะดวกปลอดภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 19 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

13 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรปรับปรุงอำคำร  
อบต.โคกตูม ติดตั้งช่องประตู,หน้ำต่ำง 
บำนเลื่อนอลูมิเนียม 

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

- งาน ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ อบต.มีสถำนที่
ท ำงำนที่กว้ำงและสะดวกข้ึน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
งำนประตู - หน้ำต่ำง 
- ชุดประตูบำนเลื่อนแบบแขวนผนังกระจก/
กรุลูกฟูก 2 หน้ำ 
- หน้ำต่ำงบำนเลื่อนสลับผนังกระจก/กรุ
ลูกฟูก 2 หน้ำ โครงคร่ำวอลูมิเนียม 
สีชำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด 

งบประมาณ: งบประมาณ : 31,200.- 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 : 31,200.- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 31,200.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด :  

เชิงปริมาณ 
- ขนำดมำตรฐำนอำคำร 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงำนท ำงำนได้อย่ำงสะดวกและกว้ำง
ขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีอำคำรส ำนักงำนท่ี
สวยงำม รองรับกำรเพ่ิมประสิทธิ์ภำพในกำร
ท ำงำนในทุกๆ ด้ำน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 20 

 

  1.3 แผนงาน การเกษตร 
   - งานส่งเสริมการเกษตร 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรเจำะบ่อบำดำล  
หมู่ที่ 10 บ้ำนโคกตูม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน กำรเกษตร 
- งาน ส่งเสริมกำรเกษตร 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีน้ ำอุปโภค - บริโภค
ที่สะอำด 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
- งำนส ำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธคี่ำควำม
ต้ำนทำนทำงไฟฟ้ำ 1 จุด 
- งำนเจำะบ่อบำดำล ขนำดท่อ ∅ 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ชั้น 13.5  ค่ำเฉลี่ยควำมลึกตั้งแต่ 
43 ม. – ควำมลึก 60 ม. พร้อมอุปกรณ์
จ ำนวน 1 บ่อ  
- ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 

งบประมาณ: งบประมาณ : 131,850.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 131,850.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด :  

เชิงปริมาณ 
- ขนำดมำตรฐำนบ่อบำดำล 
เชิงคุณภาพ 
- ประชำชนมีน้ ำอุปโภค -บริโภค 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีน้ ำ
อุปโภคบริโภคท่ีสะอำด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 21 

 

  1.4 แผนงาน พาณิชย์ 
   -  งานกิจการประปา 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ
หมู่บ้ำนแบบบำดำล บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ 
หมู่ที่ 7 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน พำณิชย์ 
- งาน กิจกำรประปำ 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค – บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย :  
ถังน้ ำไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 2.50 
ลบ.ม. จ ำนวน 4 ใบ  งำนบ่อน้ ำบำดำล  
ขนำด 4-6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5    
ควำมลึกบ่อ 42.50  เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ : 431,823.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 431,823.- บำท 
ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด :  

ประชำชนมีน้ ำในกำรอุปโภค – บริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนได ้
มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 
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 1.3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  1.3.2  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำร ขับเคลื่อนตำมพันธกิจ
สภำกำชำดไทย เพ่ือช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ 
สงเครำะห์ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ทำงสังคม 
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน
จำกผลกระทบกำรแพร่ระบำดจำกเชื้อโรค
ร้ำยแรงในเขตพ้ืนที่อ ำเภอประโคนชัย 
(กิจกรรมกิ่งกำชำดอ ำเภอประโคนชัย) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิตที่ดี 
- แผนงาน สังคม
สงเครำะห์ 
- งาน สวัสดิกำรสังคม
และสังคมสงเครำะห์ 
 

 
วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือบรรเทำทุกข์สงเครำะห์ 

ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำสผู้ป่วยติดเตียงและ 
ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนจำกผลกระทบกำร
แพร่ระบำดจำกเชื้อโรคร้ำยแรงเขตพ้ืนที่
อ ำเภอประโคนชัย (กิจกรรมก่ิงกำชำด 
อ ำเภอประโคนชัย) 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : อุดหนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอ 
ประโคนชัย 

งบประมาณ: งบประมาณ : 30,๐๐๐.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 30,๐๐๐ .- บำท 

ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ขึ้นไป บรรลุตำม 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บรรเทำทุกข์
สงเครำะห์ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ทำงสังคม 
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน
จำกผลกระทบกำรแพร่ระบำดจำกเชื้อโรค
ร้ำยแรงในเขตพ้ืนอ ำเภอประโคนชัย 
(กิจกรรมกิ่งกำชำดอ ำเภอประโคนชัย) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง 


