
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าท่ี  ๑๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและการกีฬา และท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   - งานบ าบัดน้ าเสีย 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบาย
น ้าถนนท้านบ 
คลองชลประทาน 
บ้านโคกรังพัฒนา  
ม.9   

เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าได้ดี 
น ้าไม่ท่วมขัง  
 

ด าเนินการ  
- วางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 x  1.00 ม.  
จ้านวน 10 จุด ๆ ละ 14
ท่อน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
รองรับท่อระบายน ้า คสล. 
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วย
ปูนทราย งานก้าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กรัดปาก
ท่อระบายน ้า 

- - - 383,400 - มีการระบายน ้า
ได้ดี น ้าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 60  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าได้ดี น ้าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าท่ี  ๑๘ 
 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - วางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 x  1.00 ม.  
จ้านวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน 
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
รองรับท่อระบายน ้า คสล. 
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วย
ปูนทราย งานก้าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กรัดปาก
ท่อระบายน ้า 
- วางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด Ø 1.00 x  1.00 ม.  
จ้านวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน 
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
รองรับท่อระบายน ้า คสล. 
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วย
ปูนทราย งานก้าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กรัดปาก
ท่อระบายน ้า 

        

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าท่ี  ๑๙ 
 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - วางท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด Ø 1.00 x  1.00 ม.  
จ้านวน 1 จุด ๆ ละ 10 
ท่อน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
รองรับท่อระบายน ้า คสล. 
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วย
ปูนทราย งานก้าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กรัดปาก
ท่อระบายน ้า 

        

2 โครงการรางระบายน ้า 
คสล. แบบฝาปิด 
สายทางที ่
นายรวน กลอยรัมย์ - 
ที่นายเอ็ด  เสประโคน 
หมู่ที่  3  บ้านโคกรัง 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าได้ดี 
น ้าไม่ท่วมขัง  
 

ขนาดความกว้างรางระบาย
น ้า  0.30  เมตร  ความสูง
เฉลี่ย  0.50 เมตรความ
หนาของท้องรางระบายน ้า  
0.10  เมตร  ความหนา
ของฝาปิดรางระบายน ้า  
0.125  เมตร  ความยาว
รางระบายน ้า  153  เมตร 

- - - 241,000 - มีการระบายน ้า
ได้ดี น ้าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 60  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าได้ดี น ้าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าท่ี  ๒๐ 
 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการวางท่อระบาย
น ้า พร้อมขยายไหล่
ทาง  คสล. บ้าน 
สายบ้าน  
นายชัยยันต์  สาบุตร  
ถึงบ้าน 
นางหนูเลี ยง  บุญเทศ 
หมู่ที่ 7 
หนองม่วงพัฒนา 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าได้ดี 
น ้าไม่ท่วมขัง  
 

วางท่อระบายน ้า  จ้านวน  
296  ท่อน  บ่อพัก  
จ้านวน  34 บ่อ  พร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล.   

- - - 706,000 - มีการระบายน ้า
ได้ดี น ้าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 60  
ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าได้ดี น ้าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ - - - 1,330,400 -    
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  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
   - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
สายทาง ท้านบคลอง
ห้วยปอ บ้านโคกตูม – 
บ้านโคกเพชร 
บ้านโคกตูม ม.1 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด าเนินการ 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลง
หินคลุกผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 1,350 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 405 
ลูกบาศก์เมตร 

- - - 223,900 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ขึ นไป 

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

กองช่าง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าท่ี  ๒๒ 
 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
สายทาง บ้านโคกตูม -
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
บ้านโคกตูม ม.1 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป – มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด าเนินการ 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลง
หินคลุกผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 2,000 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 600 
ลูกบาศก์เมตร 

- - - 330,200 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ขึ นไป 

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

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
สายทาง บ้านโคกตูม - 
บ้านโคกตะแบก  
บ้านโคกตูม ม.2  

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด าเนินการ 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลง
หินคลุกผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 300 
ลูกบาศก์เมตร 

- - - 166,600 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ขึ นไป 

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

กองช่าง 
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินผิวจราจรหินคลุก
สายทาง หลังโรงเรียน
บ้านโคกตูม ถึงช่วงที่
นานายตุม  ชาวนา 
บ้านโคกตูม ม.2  
 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด าเนินการ 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลง
หินคลุกผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 300 
ลูกบาศก์เมตร 

- - - 166,600 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ขึ นไป 

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

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซม 
ถนนดินผิวจราจร 
หินคลุกสายทาง 
ท้านบคลองห้วย 
จบกเกร็งตอนล่าง 
บ้านโคกรัง – บ้าน 
โคกตูม 
บ้านโคกรัง ม.3 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด าเนินการ 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลง
หินคลุกผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 2,900 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 870 
ลูกบาศก์เมตร 

- - - 477,500 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ขึ นไป 

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

กองช่าง 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าท่ี  ๒๔ 
 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง 
ถนนดินลงหินคลุก 
สายทางที่นา 
นางสงวน – นา 
นางรอน 
บ้านหนองตะขบ ม.4 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

สภาพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด าเนินการ 
งานเสริมถนนดินถม กว้าง 
4 เมตร  ยาว 50 เมตร 
ดินถมหนาเฉลี่ย0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 100 ลบ.ม.  
งานเสริมถนนดินถม กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. 

- - - 270,300 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ขึ นไป 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าท่ี  ๒๕ 
 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการซ่อมแซม 
ถนนดินผิวจราจร 
หินคลุกสายทาง  
ท้านบคลอง
ชลประทานเชื่อมทาง
หลวงชนบท(ป้อมยาม) 
บ้านโคกรังพัฒนา ม.9 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไป - มา
ได้สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจ้าหน่าย 
ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลง
หินคลุกผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 2,000 
เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 600 
ลบ.ม. 

- - - 330,200 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ60 ขึ นไป 

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

กองช่าง 

รวม  7  โครงการ - - - 1,965,300 -    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าท่ี  ๒๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

  
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี   2   ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  ยุทธศาสตร์ท่ี 1   เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         ๓. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน  
พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทร-
รามาธิบดีศรีสุนทร-
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

- เพ่ือให้
เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

- อุดหนุนกิจกรรมกีฬาให้แก่
อ้าเภอประโคนชัย ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน  
พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

- - - 15,000 15,000 เชิงปริมาณ 
- จ้านวนเด็ก
และเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
-สุขภาพ
แข็งแรง 

เยาวชน และ
ประชาชน 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

รวม - - - 15,000 15,000    
 


