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ส่วนที่  1 
 
 

 
 
 

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

  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

เหตุผลและความจ าเปน็ 
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  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำข้ำงต้นครบทุกขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ และผู้บริหำรท้องถิ่นได้
พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 ประจ ำปี
งบประมำณ  2565  พร้อมทั้งแจ้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม เพ่ือแจ้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกตูมทรำบ และใช้เป็นกรอบในกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
 
 
 

1. ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  
1.1  ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1.1 แผนงาน เคหะชุมชน 
- งานบ าบัดน้ าเสีย 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือการเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อ

พักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
ทำงบำ้นนำยสุพิศ ออมนะภำ  บ้ำนโคกตูม  
หมู่ที่ 1 

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

วัตถุประสงค ์:- วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำ
ไม่ท่วมขังกำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : - ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  
จ ำนวน  145  ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 
16 บ่อ 
งำนขยำยผิวจรำจร คสล.กว้ำงเฉลี่ย 1.00 
เมตร  หนำ 0.15 เมตร ยำว 130 เมตร 
งำนผิวจรำจร คสล.กว้ำงเฉลี่ย 4.00 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร 
ยำว 145  เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่ำ 580 
ตร.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ:  600,000.- บำท 
พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 
พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 
พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 
พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 
พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  600,000.- บำท 
ตัวชี้วัด : - ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ข้ึนไปมีกำรระบำยน้ ำได้

ดี น้ ำไม่ท่วมขัง ประชำชนมีควำมพึงพอใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ด ี 

น้ ำไมท่่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองชำ่ง อบต.โคกตูม 

บัญชีการเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงโครงการ 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความ
จ าเป็นที่ต้องการแก้ไข 
การเพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อ
พักและขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
ทำงซอยบ้ำน นำงบิน  สังโสม บ้ำนหนองม่วง
พัฒนำ  หมู่ที่ 7     

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

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำได้ดี  
น้ ำไม่ท่วมขัง  กำรสัญจรไปมำสะดวก 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
 - ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  จ ำนวน  121    
ท่อน , บ่อพัก คสล. จ ำนวน 13 บ่อ 
- งำนขยำยผิวจรำจร คสล.กวำ้งเฉลี่ย 1.00 
เมตร   หนำ 0.15 เมตร ยำว 121 เมตร 

งบประมาณ: งบประมาณ:  234,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  234,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีกำรระบำยน้ ำได้ดี 
น้ ำไม่ท่วมขัง ประชำชนมีควำมพึงพอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรระบำยน้ ำได้ดี น้ ำ
ไม่ท่วมขัง กำรสัญจรไปมำสะดวก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง อบต.โคกตูม 
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  1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
   - งานก่อสร้าง 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความ
จ าเป็นที่ต้องการแก้ไข 
การเพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยทำง ช่วงแยกบ้ำนนำยสมภำค สุทธิ 
บ้ำนโคกตูม  หมู่ที่ 2 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน 
อุตสำหกรรม และ 
กำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - มำได้
สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- งำนผิวจรำจร  คสล.กว้ำงเฉลี่ย 4.00 เมตร    
หนำ 0.15 เมตร ยำว 35 เมตร    หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 140 ตร.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ:  80,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  80,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ขึ้นไป ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำง 
ขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตร ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน สัญจร 
ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่งพืชผลทำงกำร
เกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง อบต.โคกตูม 



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

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความ
จ าเป็นที่ต้องการแก้ไข 
การเพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยทำงบ้ำนนำยสุภำพ เกรัมย์ 
บ้ำนหนองตะขบ  หมู่ที่ 4 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 
- แผนงาน
อุตสำหกรรม และ 
กำรโยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป – มำ 
ได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำยได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
-  งำนผิวจรำจร    คสล.กว้ำงเฉลี่ย 4.00 เมตร       
หนำ 0.15 เมตร ยำว 140 เมตร   หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 560 ตร.ม. 

งบประมาณ: งบประมาณ:  330,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  330,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ขึ้นไป ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน สัญจร 
ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่งพืชผลทำง 
กำรเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง อบต.โคกตูม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9  อบต.โคกตูม          หน้าที่  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความ
จ าเป็นที่ต้องการแก้ไข 
การเพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

3 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ ำประปำ
หมู่บ้ำน บ้ำนหนองตะขบ หมู่ที่ 4 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน 
อุตสำหกรรม และกำร
โยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตั้งเครื่องสูบน้ ำประปำ
หมู่บ้ำนให้กับประชำชน ให้มีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : งำนติดตั้งเครื่องสูบน้ ำประปำ
หมู่บ้ำน จ ำนวน  1  ระบบ 

งบประมาณ: งบประมาณ:  20,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  20,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ขึ้นไป ประชำชนมีน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำร
อุปโภคบริโภคและกำรเกษตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง อบต.โคกตูม 



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

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความ
จ าเป็นที่ต้องการแก้ไข 
การเพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

4 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยทำงบ้ำนหนองม่วงพัฒนำ – บ้ำน
รำษฎร์นิยม บ้ำนหนองม่วงพัฒนำ  
หมู่ที่ 7 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- แผนงาน 
อุตสำหกรรม และกำร
โยธำ 
- งาน ก่อสร้ำง 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไป - มำได้
สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทำงขนส่ง 
ผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจ ำหน่ำย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ปริมำณงำน 
- งำนผิวจรำจร คสล.กว้ำงเฉลี่ย 5.00 เมตร  
หนำ 0.15 เมตรยำว 160 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 800 ตร.ม.ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  
จ ำนวน 24 ท่อน 80 

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 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  500,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ขึ้นไป ประชำชนมีถนน 
สัญจร ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำง 
ขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตรได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนมีถนน สัญจร 
ไป-มำ และใช้เป็นเส้นทำงขนส่งพืชผลทำงกำร
เกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง อบต.โคกตูม 



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

1.2 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความ
จ าเป็นที่ต้องการแก้ไข 
การเพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : จิตอำสำภัยพิบัติ เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่ำง)  
- ยุทธศาสตร์ กำร
พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
ที่ด ี
- แผนงาน กำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 
- งาน ป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 
 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือฝึกอบรม ชุดปฏิบัติกำร 
จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ประชำชนภำยในต ำบลโคกตูม 
จ ำนวน 50 คน 

งบประมาณ: งบประมาณ:  80,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 :  .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 :  .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 :  .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 :  .- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 :  80,000.- บำท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชำชนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชำชนในต ำบลโคกตูม 
เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติกำรจิตอำสำ 
ภัยพิบัต ิ เมื่อเกิดภัยพิบัติได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่ำง อบต.โคกตูม 


