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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1   เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         ๓. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน
และ  ลดการเกดิ
อัคคีภัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและลดการ
เกิดอัคคีภัย 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 
เชิงคุณภาพ 
- ลดการเกดิอัคคีภยั
ในชุมชน 

ประชาชนในต าบล
โคกตูม เกดิความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและลดการ
เกิดอัคคีภัยและ
ปฏิบัติตนขณะเกิด
อัคคีภัยได ้

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ 01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับ       
สาธารณภัยแก่
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้า
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
และการป้องกัน 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อ
เกิดภัย 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติ
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้เมื่อเกิดภัย 

ส านักปลดั 

3 เติมน  ายา
ดับเพลิงเคม ี
ภายในต าบล
โคกตูม 

เพื่อใช้ป้องกันการเกิด
อัคคีภัย ในหมู่บ้าน 

ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนถังดับเพลิง 
เชิงคุณภาพ 
- ป้องกันการเกิด
อัคคีภัย 

ป้องกันการเกิด
อัคคีภัย ในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.
ภายในต าบล 

เพื่อฝึกให้ อปพร. มี
ความรู้ความเข้าใจ 

อปพร. จ านวน  ๑๐๐  
คน  ภายในต าบล 
โคกตูม 

200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนอปพร.ที่เข้า
ร่วมการทบทวน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อปพร.มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 เตรียมความ
พร้อมป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน 

ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ 
-จ านวนอุบัติเหตุที่
ลดลง 
เชิงคุณภาพ 
- ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

การป้องกันไม่ให้เกดิ
อุบัติเหตุในหมูบ่้าน 

ส านักปลดั 

6 ติดตั งกล้องวงจร
ปิด  ภายในต าบล
โคกตูม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ติดตั งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 6 จุด  
ภายในต าบลโคกตูม 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
  

เชิงปริมาณ 
- จ านวนกล้องวงจร
ปิด 
เชิงคุณภาพ 
- ความปลอดภยัของ
ประชาชน 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

7 โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน  

เพื่อจัดตั งหน่วยกู้ชีพ 
อบต.โคกตมู และชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

อาสาสมัครกู้ชีพ      
ทั ง 10 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000. เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบัการ
บริการ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับ
บริการทางการแพทย์
เร็วขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
บริการทาง
การแพทย์อย่าง
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 

รวม 7  โครงการ - - 2,090,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000 - - - 
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 3.2  แผนงาน  :  สังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สงเคราะห์และ
สนับสนุนแกผู่้
ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ 
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและ    
ผู้ด้อย โอกาส            
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาสภายใน
ต าบลโคกตูม 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ไดร้ับ
สนับสนุน 
 เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพชีวิตผูย้ากไร้ ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ
และผูด้้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 สงเคราะห์คน
ยากจนและ
คนชรา 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่คน
ยากจนและคนชราที่
ประสบภัยหนาว  

ผู้ที่ไดร้ับความ
เดือดร้อนคนยากจน
และคนชรา 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 
เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ประสบ
ปัญหา 

ความเดือดร้อนของ
ผู้ประสบปญัหา
บรรเทาลง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบล 
โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
การออมและมีส่วนร่วม
เรื่องการจักระบบ
สวัสดิการพื นฐานของ
ตนเอง  

ประชนภายในต าบล
โคกตูม 

2๐,๐๐0 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยจ านวนผู้ได้รับ
ความช่วยเหลือ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนรู้จักออม 

ประชาชนรู้จักการ
ออมและมสี่วนร่วม
เรื่องการจักระบบ
สวัสดิการพื นฐาน
ของตนเอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 3  โครงการ - - 145,000 145,000 145,000 145,000 - - - 
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  3.3 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 
ระดับหมู่บ้าน  
ของ อบต.โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาของ 
อบต. และสร้าง
จิตส านึกให้กับ
ประชาชนในพื นท่ีของ
เกี่ยวกับการมสี่วนร่วม
ในการด าเนินงาน
ต่างๆ 
 

หมูที่ 1 - 10 30,000 30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนแสดง
ความคิดเห็น 
- ได้พบปะกับประชา
ขน 

ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาต าบลและ
รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

2 โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 
ระดับต าบล 
ของ อบต.โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาของ 
อบต. และสร้าง
จิตส านึกให้กับ
ประชาชนในพื นท่ีของ
เกี่ยวกับการมสี่วนร่วม
ในการด าเนินงาน
ต่างๆ 
 

ภายในต าบลโคกตูม  
จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนแสดง
ความคิดเห็น 
- ได้พบปะกับประชา
ขน 

ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาต าบลและ
รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการอบรม ให้
ความรู้ในการจดัท า
แผนชุมชน ต าบล
โคกตูม 

เพื่อให้หมู่บ้าน / ชุมชน
มีแผนชุมชนที่สามารถ
แก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความ
ต้องการ 
ของชุมชนได้ 

ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน  10  หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนแสดง
ความคิดเห็น 

ประชาชนกล้าแสดง
ความคิดเห็นมากขึ น 

ส านักปลดั 

4 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ให้กับประชาชน
ภายในต าบลโคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการขอ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการมากขึ น 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูมเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ
เพิ่มมากขึ น 

ส านักปลดั 

5 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายแก่
ประชาชนภายใน
ต าบล 
โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายเพิ่มขึ น 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูมเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายเพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 วันเด็กแห่งชาติ   - เพื่อให้เด็กไดรู้้ถึง
ความส าคญัของตน
เกี่ยวกับสิทธิ   หน้าท่ี   
ความรับผิดชอบ   
ระเบียบวินยั ที่มีต่อ
ตนเองและสังคม   
รวมทั งเพื่อให้เด็กได้รับ
ความสนุกสนานและ
ความเพลดิเพลิน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนในต าบลโคกตูม 

๑50,๐๐๐ 
 

150,000 ๑50,๐๐๐ 
 

๑50,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- 75 % ของเด็กและ
เยาวชนใน   ต.โคกตูม
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย 

- เด็กเห็นคณุค่าและ
เข้าใจในบทบาทของ
ตนเองและได้รบั
ความรู้ ความ
สนุกสนานและ
เพลิดเพลิน รวมทั ง
เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีใน
ชุมชน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

7 โครงการอบรม
เยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน 

เพื่อใหเ้ยาวชนได้มี
จริยธรรม และจิตอาสา 

เยาวชนภายในต าบล
โคกตูม 

50,000 50,000 50,000. 50,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- เยาวชนมีจริยธรรม
และจิตอาสา 

เยาวชนไดม้ี
จริยธรรม และจิต
อาสา 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการอบรม
ส่งเสริมกลุม่
อาชีพสตรี  

เพื่อให้กลุ่มอาชีพสตรีได้มี
การประกอบอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ น 

กลุ่มอาชีพสตรีภายใน
ต าบล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- กลุ่มสตรีมีอาชีพ
เสรมิมีรายได้เพิ่มขึ น 

กลุ่มสตรมีีอาชีพ
เสรมิมีรายได้เพิ่มขึ น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการอบรม
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อ
เด็กสตรีและ
บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อให้บุคคลในครอบครัว 
ผู้น าชุมชน ผู้น าสตรี ผู้น า
กลุ่มต่าง ๆ อาสาสมัคร
ประชาชนรับรู้ถึงโทษ
ทัณฑ์และความคุม้ครอง
ทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.
คุ้มครอบแก่ผู้ถูกกระท า 

ผู้บริหารท้องถิ่นและ
พนักงานท้องถิ่นผู้น าชุม
ขน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ 
อาสาสมัครและกลุ่มสตรี
ในพื นที่ สมาชิก
ครอบครัวและประชาชน
ทั่วไป 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐  
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ลดปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตร ี

ผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี 
สมาชิกครอบครัว
และประชาชนท่ัวไป
เข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาความรุ่นแรง
ต่อเด็กและสตร ี
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการอบรม
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 

เพื่อสร้างความตระหนัก
และองค์ความรู้เรื่อง
บทบาทและคณุค่าของ
ความเป็น/ชายหญิงใน
สังคมพัฒนาการทางเพศ  

กลุ่มเด็กและเยาวชน
อายุระหว่าง 12-19 ปี 
ในต าบลโคกตูม 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ลดปัญหาการ
ตั งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

เด็กและเยาวชน
ทั่วไปมีทักษะและ
ภูมิคุ้มกันในการ
จัดการกับสภาพ
อารมณ์ทีเ่กี่ยวกับ
เรื่องเพศ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้สูงอายุภายในต าบล
โคกตูม 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริม
การสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรปูและ
สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

เพื่อเสรมิสร้างความป
รองสมานฉันท์ ลด
ปัญหาความขดัแย้ง 
สร้างความมั่งคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบล ผู้น าชุมชน 
คณะสงฆ์ ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนในต าบล 
โคกตูม 

35,000 35,000 35,000 35,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดความปรองดอง 
เกิดความสามัคคี ใน
หมู่คณะ สามารถ
ท างานร่วมกันได้อยา่ง
สงบสุข 

เกิดความปรองดอง 
เกิดความสามัคคี ใน
หมู่คณะ สามารถ
ท างานร่วมกันได้
อย่างสงบสุข 

ส านักปลดั 

13 โครงการเทดิทูน
พระมหากษตัริย์ 
“องค์พระ
หลวง” ของปวง
ชนชาวไทย 

เพื่อปลูกฝังความรัก
เทิดทูนต่อสถาบันชาติ  
ศาสนา
พระมหากษตัริย ์
เพื่อความรักความ
ผูกพันระหว่างคน
ครอบครัวให้แน่นแฟ้
นยิ่งขึ น 
 
 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม   

40,000 40,000 40,000 40,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีของ
กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลโคกตูม 

เพื่อท าการอบรมและ
ศึกษาดูงานส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

อบรมส่งเสรมิและ
ทัศนะศึกษาดูลาน
นอกสถานท่ีของกลุ่ม
อาชีพภายในต าบล
โคกตูม 

50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- มีอาชีพเสริมเพิม่
รายได้ในครอบครัว 

กลุ่มอาชีพมีเงินทุน
หมุนเวียนและได้
ความรู้  

กองสวัสดิการ
สังคม 

15 โครงการอบรม
ส่งเสริมกลุม่
อาชีพ  

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี
การประกอบอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ น 

กลุ่มประชาชนภายใน
ต าบล 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐  
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได้เพิ่มขึ น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

16 โครงการอบรม
เสรมิสร้างการ
ดูแลตนเองของ 
ผู้อายุ และผู้พิการ
ภายในต าบล 
โคกตูม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมร่วมกันของ
กลุ่ม 

ผู้สูงอายุภายในต าบล
โคกตูม 

50,000 50,000 50,000 50,000.- เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายแุละผู้พิการ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการ
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการ 
สังคม 

รวม 16  โครงการ - - 775,000 775,000 775,000 75,000 - - - 
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 3.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิภายใน
ต าบลโคกตูม 

- เพื่อให้เด็ก  เยาวชน
และประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพแข็งแรง 

- จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน  10  หมู่บ้าน 

120,000 120,000 120,000 120,000 เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเด็กเยาวชนและ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลเด็ก
และเยาวชนต้าน
ยาเสพตดิภายใน
ต าบลโคกตูม 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

- ภายในต าบลโคกตูม  
จ านวน ๑๐  หมู่บา้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนเด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

3 ส่งนักกีฬาและจดั
ขบวนแห่นักกีฬา
ในการเข้าร่วม
กีฬาอ าเภอประ
โคนชัยเกมส์ ชิง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

- เพื่อให้เด็ก  เยาวชน
และประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพแข็งแรง 

- ส่งนักกีฬาภายในต าบล
โคกตูมเขา้ร่วมขบวนแห่
และแข่งขันกีฬาประโคน
ชัยเกมส์ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ 
-จ านวนเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมสีุขภาพ
แข็งแรง 

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

รวม 3  โครงการ - - 320,000 320,000 320,000 320,000 - - - 
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3.5  แผนงานงบกลาง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
ในเขตต าบลโคก
ตูม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตต าบลโคก
ตูม 

ผู้สูงอายุภายในต าบลโคก
ตูม 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ไดร้ับเบี ย 
เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 สงเคราะห์เบี ย
ยังชีพความ
พิการในเขต
ต าบลโคกตูม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ความพิการใน
เขตต าบลโคกตูม 

 ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ภายในต าบล 
โคกตูม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ไดร้ับเบี ยงยัง
ชีพ 
เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพชีวิตของผู้พิการ
หรือทุพลพลภาพ 

ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพมีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 
 
 
 
 

 

สงเคราะห์เบี ย
ยังชีพเอดส์ แก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ในเขตต าบล    
โคกตูม 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี ยยังชีพ แก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
ต าบลโคกตูม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ต าบลโคก
ตูม ท่ีมีแพทย์รับรองและ
ท าการวินิจฉัยเรียบร้อย
แล้ว 

90,000 90,000 90,000 90,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับเบี ย 
เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ส ารองจ่าย เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื องต้น
แก่ผู้ประสบปัญหา 

ผู้ที่ไดร้ับความเดือดร้อน
ภายนต าบล 

80,000 80,000 80,000 80,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 
เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ประสบปัญหา 

ความเดือดร้อนของ
ผู้ประสบปญัหา
บรรเทาลง 

ส านักงปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 7,570,000 7,570,000 7,570,000 7,570,000 - - - 

 


