
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๓๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 

  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา และที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   -  งานไฟฟ้าและประปา 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าสาธารณะ  
 

เพ่ือขยายเขต 
ไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านจบกเกร็ง 
หมู่ที่ 6  
ต.โคกตูม  
  
 

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด 
บุรีรัมย์ 

- - - - 50,800.- ประชาชนร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - - - 50,800.-    
 
 

แบบ ผ 02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๓๑ 
 

   - งานบ าบัดน้ าเสีย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บ้านนางศรี - 
บ้านนางกัลยา  
หมู่ที่  4   
บ้านหนองตะขบ 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี 
น้ าไม่ท่วมขัง  
 

ขนาดท่อ Ø  0.40 x 1.00
ม. จ านวน 150 ท่อน บ่อ
พัก คสล. จ านวน 16 บ่อ
งานขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  
งานขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 0.30 – 0.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 315,400 มีการระบายน้ า
ไดดี้ น้ าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบาย
น้ าไดดี้ น้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บ้านนางขาล- 
บ้านนางเพลิน  
สายสินจน์ 
หมู่ที่  5   
บ้านราษฎร์นิยม 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี 
น้ าไม่ท่วมขัง  
 

ขนาดท่อ Ø  0.40 x 1.00
ม. จ านวน 161 ท่อน บ่อ
พัก คสล. จ านวน 17 บ่อ
งานขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. 
หนา 0.15 ม.   
งานขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 0.40 – 0.70 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 351,600 มีการระบายน้ า
ไดดี้ น้ าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบาย
น้ าไดดี้ น้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

  



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๓๒ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บ้าน 
นายเหลือง – บ้าน
นายเนย 
หมู่ที่ 8  
บ้านหนองตะขบ 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี 
น้ าไม่ท่วมขัง  
 

ขนาดท่อ Ø  0.40 x 1.00
ม. จ านวน 120 ท่อน บ่อ
พัก คสล. จ านวน 13 บ่อ
งานขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. 
หนา 0.15 ม.   
งานขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 0.30 – 0.50 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 264,600 มีการระบายน้ า
ไดดี้ น้ าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจ 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

มีการระบาย
น้ าไดดี้ น้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ - - - - 931,600    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๓๓ 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา   
   - งานก่อสร้าง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
ดินสัญจรเพื่อ
การเกษตร สายทาง 
โคกพลวง – โคกกะปี 
หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง 
  

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

- งานถมดินคันทาง ขนาด 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 820 ม.  
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 
- งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร 
จ านวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน 
รวมเป็น 18 ท่อน 

- - - - 187,200 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๓๔ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
ดินสัญจรเพื่อ
การเกษตร สายทาง 
นาตาพิมพ์ –  
เชื่อมเหมือง
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป – มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

- งานถมดินคันทาง ขนาด 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 850 ม.  
สูงเฉลี่ย 0.60 ม. พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 
- งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน 3 จุดๆ ละ 6 ท่อน 
รวมเป็น 18 ท่อน 

- - - - 237,900 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายจ ารัส – 
บ้านนางกัญญา 
หมู่ที่ 6  
บ้านจบกเกร็ง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 235 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 940 ตร.ม.  
 

- - - - 494,800 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๓๕ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรีต
(ASPHALT 
CONCRETE) โดยวิธี
เสริมผิว สายทางบ้าน
นางบัวทอง สีมาจารย์
ถึงช่วงบ้าน นายสายัน
พวงแก้ว 
หมู่ที่ 7 
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

งานผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต (ASPHALT 
CONCRETE) โดยวิธีเสริมผวิ
กว้าง 4.00 ม.ยาว 157 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมี
พ้ืนที่ด าเนินการ 628 ตร.ม. 

- - - - 234,369 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรีต
(ASPHALT 
CONCRETE) โดยวิธี
เสริมผิว สายทางบ้าน
นายทรงชัย  
เจนประโคน ถึงช่วง
บ้าน นางบิน สังโลม 
หมู่ที่ 7 
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

งานผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต (ASPHALT 
CONCRETE) โดยวิธีเสริมผวิ
กว้าง 5.00 ม.ยาว 232 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมี
พ้ืนที่ด าเนินการ 1,160 
ตร.ม. 

- - - - 418,279 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๓๖ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก 
สายทาง นายมอน – 
เชื่อมลาดยางช่วงโค้ง
ทางเข้าบ้านโคกตูม 
หมู่ที่ 8 
บ้านหนองตะขบ 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,100 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

- - - - 184,835 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง สามแยกบ้าน
นายชิน สุดสวาด – 
บ้านนางส ารวย  
อินทร์ประโคน –  
บ้านนางน้ าอ้อย  
เสประโคน 
หมู่ที่ 9  
บ้านโคกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3.00 ม.  
ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. 
งานวางท่อระบายน้ า  
Ø 0.40 x  1.00 ม. 
จ านวน 2 จุดๆละ 4 ท่อน 
รวมเป็น 8 ท่อน 

- - - - 188,160 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๓๗ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง เส้นสี่แยก
ประปาหมู่ที่ 10 ถึง
บ้านนางเทียน  
เพ็งเพชร  
หมู่ที่ 10 
บ้านโคกตูม 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
120 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 720 ตร.ม. งานเสริม
ดินถมปรับระดับ กว้าง 
7.00 ม. ยาว 100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. โดยมี
ดินถมปรับระดับไม่น้อยกว่า 
105 ลบ.ม. 

- - - - 369,400 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้าน 
นายเสริม  นามเวช 
ถึงบ้านนางพม  
พริ้งเพราะ  
หมู่ที่ 10 
บ้านโคกตูม 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
54 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 162 ตร.ม. 

- - - - 74,100 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และใช้
เป็นเส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

   



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๓๘ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic 
Concrete)  สายทาง
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
ต าบลโคกตูม –  
บ้านโคกเพชร ต าบล
สี่เหลี่ยม 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง 
ด าเนินการ 
ผิวทางกว้าง 6.00 ม. ไหล่
ทางกว้าง 0.00 - 1.00 ม. 
ระยะทาง 1.200 ม. จาก 
ม. ที่ 0.00 ถึง ม. ที่ 
1.200  หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 9,600 ตร.ม.  
 

- - - - 5,355,700 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และ
ใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 
ได้สะดวก
และรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic 
Concrete)  สายทาง
บ้านโคกตูม – บ้าน
หนองม่วงพัฒนา 
ต าบลโคกตูม 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร
ออกจ าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง 
ด าเนินการ 
ผิวทางกว้าง 6.00 ม. ไหล่
ทางกว้าง 0.00 - 1.00 ม. 
ระยะทาง 3.700 ม. จาก 
ม. ที่ 0.00 ถึง ม. ที่ 
3.700  หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,700 ตร.ม.  
 

- - - - 15,667,230 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทาง 
ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนน สัญจร 
ไป-มา และ
ใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 
ได้สะดวก
และรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๓๙ 
 

  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับเกรด
ถนนภายในต าบล 
โคกตูม 

เพ่ือให้ถนน 
ในเขต อบต. 
โคกตูม
สามารถ 
ใช้งานได้ 
เป็นปกติ 

ถนน ในเขต อบต. 
โคกตูม 
 

- - - 200,000 200,000 ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัย
และสะดวก
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 60  
ขึน้ไป 

มีระบบ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุง
อาคาร อบต.โคกตูม 
ติดตั้งช่องประตู,
หน้าต่างบานเลื่อน
อลูมิเนียม 

เพ่ือให้ อบต.มี
สถานที่ท างาน
ที่กว้างและ
สะดวกขึ้น 

งานประตู - หน้าต่าง 
- ชุดประตูบานเลื่อนแบบ
แขวนผนังกระจก/กรุลูกฟูก 
2 หน้า 
- หน้าต่างบานเลื่อนสลับ
ผนังกระจก/กรุลูกฟูก 2 
หน้า โครงคร่าวอลูมิเนียม 
สีชา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ครบชุด 

- - - 31,200 31,200 เชิงปริมาณ 
- ขนาด
มาตรฐาน
อาคาร 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงาน
ท างานได้
อย่างสะดวก
และกว้างขึ้น 

มีอาคาร
ส านักงานที่
สวยงาม 
รองรับการ
เพ่ิมประสิทธิ์
ภาพในการ
ท างานใน
ทุกๆ ด้าน 

กองช่าง 

 
  
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๔๐ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล 
บ้านหนองม่วง
พัฒนา หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ าเพื่อการ
อุปโภค – 
บริโภค 

ถังน้ าไฟเบอร์กลาส  
ขนาดความจุ 2.50 ลบ.
ม. จ านวน 4 ใบ   
งานบ่อน้ าบาดาล  ขนาด  
4-6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 
13.5   ความลึกบ่อ 
42.50  เมตร   

- - - - 431,823 ประชาชนมีน้ า 
ในการอุปโภค – 
บริโภคเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

ประชาชนได้ 
มีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

รวม  14  โครงการ - - - 231,200 24,074,996    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๔๑ 
 

  1.3 แผนงาน การเกษตร 
   - งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล 
หมู่ที่ 10  
บ้านโคกตูม 
 

เพ่ือให้มี 
น้ าอุปโภค-
บริโภคที่
สะอาด  
 

- งานส ารวจธรณีฟิสิกส์โดย
วิธีค่าความต้านทานทาง
ไฟฟ้า 1 จุด 
- งานเจาะบ่อบาดาล ขนาด
ท่อ ∅ 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 
13.5  ค่าเฉลี่ยความลึก
ตั้งแต่ 43 ม. – ความลึก 
60 ม. พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 บ่อ  
- ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - - - 131,850 เชิงปริมาณ 
- ขนาด
มาตรฐานบ่อ
บาดาล 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีน้ า
อุปโภค -บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ที่สะอาด 

กองช่าง 

รวม  1  โครงการ - - - - 131,850    
 
 
 
 
 
 
 


