
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๑๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าพร้อมบ่อ
พักและขยาย 
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บ้านนายสุพิศ ออม
นะภา  บ้านโคกตูม 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่ท่วม
ขังการสัญจรไปมา
สะดวก  
 
 

 - ท่อ ø 0.40x1.00 เมตร  
จ้านวน  145  ท่อน , บ่อพัก 
คสล. จ้านวน 16 บ่อ 
งานขยายผิวจราจร คสล.กว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ยาว 130 เมตร 
งานผิวจราจร คสล.กว้างเฉลีย่ 
4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ยาว 145  เมตร หรือพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 580 ตร.ม. 

- - - - 600,000 ร้อยละ 80 
ขึ นไปมีการ
ระบายน ้าได้ดี 
น ้าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 

แบบ ผ 02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๑๓ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าพร้อมบ่อ
พักและขยาย 
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
ซอยบ้าน นางบิน  
สังโสม บ้านหนอง
ม่วงพัฒนา  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่ท่วมขัง 
การสัญจรไปมา
สะดวก 
 

ปริมาณงาน 
 - ท่อ ø 
0.40x1.00 เมตร  
จ้านวน  121    
ท่อน , บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 13 บ่อ 
- งานขยายผิวจราจร 
คสล.กว้างเฉลี่ย 
1.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 121 เมตร 

- - - - 234,000 ร้อยละ 80 
ขึ นไปมีการ
ระบายน ้าได้ดี 
น ้าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีการระบาย
น ้าไดดี้ น ้าไม่
ท่วมขัง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

รวม   2  โครงการ - - - - 834,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๑๔ 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา   
   - งานก่อสร้าง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง ช่วง
แยกบ้านนายสมภาค 
สุทธิ บ้านโคกตูม  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
- งานผิวจราจร     
คสล.กว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 35 เมตร    
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
140 ตร.ม. 
 

- - - - 80,000.- ร้อยละ 80  
ขึ นไป 
ประชาชนมี
ถนน สัญจร ไป-
มา และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้าน
นายสุภาพ เกรัมย์ 
บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
-  งานผิวจราจร    
คสล.กว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 140 เมตร   
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
560 ตร.ม. 
 

- - - - 330,000 ร้อยละ 80  
ขึ นไป 
ประชาชนมี
ถนน สัญจร ไป-
มา และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๑๕ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3  โครงการติดตั ง
เครื่องสูบน ้าประปา
หมู่บ้าน บ้านหนอง
ตะขบ หมู่ที่ 4 

เพ่ือติดตั งเครื่องสูบ
น ้าประปาหมู่บ้าน
ให้กับประชาชน ให้มี
น ้าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

งานติดตั งเครื่องสูบ
น ้าประปาหมู่บ้าน 
จ้านวน  1  ระบบ 

- - - - 20,000 ร้อยละ 80 ขึ น
ไป ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการ
อุปโภคบริโภค
และ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้าน
หนองม่วงพัฒนา - 
บ้านราษฎร์นิยม 
บ้านหนองม่วง
พัฒนา หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน 
- งานผิวจราจร คส
ล.กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร  หนา 0.15 
เมตรยาว 160 
เมตร หรือพื นที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตร.
ม.ท่อ ø 
0.40x1.00  
เมตร  จ้านวน 24 
ท่อน 80 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80  
ขึ นไป 
ประชาชนมี
ถนน สัญจร ไป-
มา และใช้เป็น
เส้นทาง 
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

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

กองช่าง 
อบต.โคกตูม 

รวม  4  โครงการ - - - - 930,000    

 
 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 9 ประจ าปีงบประมาณ 2565   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที ่ ๑๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 

  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
         ๓. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
   - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จิตอาสาภัยพิบัติ 
 

เพ่ือฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ้าองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 

ประชาชนภายใน
ต้าบลโคกตูม 
จ้านวน 50 คน 

- - - - 80,000 ประชาชนร้อย
ละ 60 ขึ นไป 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติการ 
จิตอาสา 
ภัยพิบัต ิ

ประชาชนใน
ต้าบลโคกตูม 
เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติการ 
จิตอาสา 
ภัยพิบัต ิ
เมื่อเกิด 
ภัยพิบัติได้ 

ส้านักปลัด 

รวม  1  โครงการ - - - - 80,000.-    
 


