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แบบ ผ.01 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวด  :  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  :  ยุทธศาสตร์ที่  1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1  แผนงาน  การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดหาซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้ดืม่อาหารเสริม 
(นม) 

-  เด็กนักเรียน ช้ัน 
อนุบาล – ป.6 ที่อยู่
ในโรงเรียนภายใน
ต าบล 
โคกตูม 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- เด็กอนุบาล - ป.6.  
ในต าบลโคกตูมได้ดืม่อาหาร
เสรมิ(นม) ครบ100 % 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ์

- เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา ฯ 

2 ส่งเสริมการศึกษาและ
สนับสนุนอุปกรณส์ื่อ
การเรยีนการสอน 
ในเขตโรงเรียนภายใน
ต าบล 
โคกตูม 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างครบถ้วน 

-  เด็กนักเรียนท่ีอยู่ใน
โรงเรียนภายในต าบล 
โคกตูม 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของโรงเรียนในเขตต.
โคกตูมม ี
สื่อการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
- มีสื่อการเรียนการสอน
เพียงพอส าหรับเด็ก 

- เด็กนักเรียนมี
อุปกรณ์ และสื่อ
การเรยีนการสอน
มีคุณภาพและ
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

-  เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกตมู 

-  เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม 
ได้แก ่
-  อาหารกลางวัน 
-  สื่อการเรียนการสอน 
-  ครุภณัฑ ์
-  วัสดุอุปกรณ์งานบ้าน 
งานครัว 
-  ค่าไฟฟ้า 
-  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-  วัสดุก่อสร้าง 
-  ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  โครงการทัศนศึกษา 
-  ค่าจ้างเหมาบริการ 

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกตูม  จ านวน  2  แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.โคกตมูสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดอบต.
โคกตูม สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
(ข้ันพ้ืนฐาน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษาฯ  
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะ
กรรมการบริหาร 
ศพด.สังกัด 
อบต.โคกตมู 

- เพื่อสร้างความรู้และ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ ์
ในการบริหารจัด
การศึกษาของศพด.
สังกัด 
อบต.โคกตมู 

- คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.โคกตมู 

100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ 
- 95 %ของคณะกรรมการฯได้รับ
การพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
- คณะกรรมการฯ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
น าความรู้ที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการ 
ศึกษาฯ  

5 จัดหาซื้อ อาหาร
เสรมิ(นม)
นักเรียนในศพด.
สังกัดอบต.โคก
ตูม 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ในศพด.สังกัดอบต.
โคกตูมได้มีอาหาร
เสรมิ(นม)ดื่ม 

- เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.โคกตมู 

200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ 
- 100 % ของเด็กในศพด.สังกัด 
อบต.โคกตมูไดด้ื่มอาหารเสรมิ(นม) 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กเล็กในศพด.สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ์

-  เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและมี
พัฒนาการเหมาะสม
กับวัย 

   กองการ 
ศึกษาฯ 

6 อบรมการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัด 
อบต.โคกตมู 

- เพื่อป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.โคกตมู 

- อบรมการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.โคกตมู 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
100 % ของศพด.สังกัดอบต.โคก
ตูมสามารถป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อได ้
เชิงคณุภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.
โคกตูมสามารถป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได ้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูม
สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได ้

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 อบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับไอโอดี
กับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับไอโอดี
กับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในเรื่องไอโอดีน
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง   

10,๐๐๐         10,๐๐๐         10,๐๐๐         10,๐๐๐        เชิงปริมาณ 
- 85 % ของ
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความส าคญัของ
ไอโอดีนกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความส าคญัของ
ไอโอดีนกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

-  ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ความส าคญัของ
ไอโอดีนกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

8 อบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการ
เลี้ยงดเูด็ก
ปฐมวัย 

- เพือ่ให้ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวยั 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในเรื่องการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวยัอย่างน้อยภาค
เรียนละ  1  ครั้ง   

20,๐๐๐          20,๐๐๐         20,๐๐๐         20,๐๐๐         เชิงปริมาณ 
- 85 % ของ
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเลีย้งด ู
เด็กปฐมวัย 

-  ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยได้
อย่างถูกต้อง 

กองการ 
ศึกษา ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 แข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
ศพด.สังกัดอบต.โคกตมู
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายอารมณ-์
จิตใจ  สงัคม และ
สติปัญญา  

- เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.
โคกตูม 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- 100 % ของเด็กใน
ศพด.สังกัดอบต.โคกตมู
มีพัฒนาการสมวัย 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนในศพด. 
สังกัดอบต.โคกตูมมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย 

- นักเรียนในศพด.
สังกัดอบต.โคกตูม
มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ – จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญา
เหมาะสม 
กับวัย 

กองการ 
ศึกษาฯ  

10 บรรพชา
สามเณร 
ภาคฤดูร้อน 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม
ให้กับเด็ก 

- เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่บริหารของอบต. 
โคกตูม 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- 85 % ของเด็กไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรมและ
สามารถใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีจิตส านึกและมี
คุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

- เด็กมีจิตส านึก
และมีคณุธรรม
จริยธรรมรวมทั้ง
สามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ก่อสร้างรั้ว-
ประตูและป้าย
ช่ือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
โคกตูม 

- เพื่อก่อสร้างรั้ว-ประตู
และป้ายช่ือของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลโคกตูม 

- ก่อสร้างรั้วก าแพง  
ประตูป้ายชื่อและปรับปรุง
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม  ขนาดตาม
แบบท่ีอบต.โคกตมูก าหนด 

200,000 - - - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกตมู
มีรั้ว-ประตูและป้ายชื่อศูนย์เด็ก 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกตูมมีรั้วท่ีได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กต าบล 
โคกตูมมีรั้วท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการ 
ศึกษาฯ 

12 ก่อสร้างรั้ว-
ประตูและป้าย
ช่ือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ ์

- เพื่อก่อสร้างรั้ว-ประตู
และป้ายช่ือของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ ์

- ก่อสร้างรั้วก าแพง  
ประตูป้ายชื่อและปรับปรุง
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์  
ขนาดตามแบบที่อบต.โคก
ตูมก าหนด 

200,000 - - - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ์ มีรั้ว-ประตู
และป้ายช่ือศูนยเ์ด็ก 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ์ มีรั้วท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ ์
มีรั้วท่ีไดม้าตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการ 
ศึกษาฯ 

13 พัฒนาบุคลากร
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
อบต.โคกตมู 

- เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของศพด.สังกัดอบต. 
โคกตูม  ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจดั
ประสบการณ์ในเรียน
การสอนส าหรับ 
เด็กเล็กในศพด. สังกัด 
อบต.โคกตมู 

- ส่งบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.
โคกตูมเขา้รับการอบรม  
ประชุม  และสัมมนา   

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- 100 % ของบุคลากรศพด.
ได้เข้ารับการอบรม  ประชุม
และสมัมนา 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรของศพด.สามารถ
จัดกิจกรรมหรือประสบการณ์
เรียนรูไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรของ
ศพด.สังกัดอบต.
โคกตูมมีความรู้
ความสามารถและ
จัดประสบการณ์
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองการ 
ศึกษาฯ  
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อม
เครื่องเล่นสนาม
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 

- เพื่อให้เด็กเล็กได้มี
พัฒนาการด้านรา่งกาย  
อารมณ-์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาเหมาะสม
กับวัยและเต็มตาม
ศักยภาพ 

- ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  
งานปรับพื้นท่ีบริเวณ
ด้านหน้าศพด.ขนาดตาม
แบบท่ีอบต.โคกตมูก าหนด 

200,000 - - - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมีสนามเด็ก
เล่นพร้อมเครื่องเล่น
สนามอย่างน้อย 1 
สนาม 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมีสนามเด็ก
เล่นท่ีได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมีสนาม
เด็กเล่นเพื่อใช้ในการ
จัดประสบการณ์ให้
เด็กมีพัฒนาการได้
เหมาะสมกับวัย 

กองช่าง/ 
กอง
การศึกษาฯ 

15 ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อม
เครื่องเล่นสนาม
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ ์

- เพื่อให้เด็กเล็กได้มี
พัฒนาการด้านรา่งกาย  
อารมณ-์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาเหมาะสม
กับวัยและเต็มตาม
ศักยภาพ 

- ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  
งานปรับพื้นที่บริเวณ
ด้านหน้าศพด.ขนาดตาม
แบบท่ีอบต.โคกตมูก าหนด 

200,000 - - - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณม์ีสนามเด็กเล่น
พร้อมเครื่องเล่นสนาม
อย่างน้อย 1 สนาม 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์ม
มีสนามเด็กเล่นท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ ์
มีสนามเด็กเล่นเพื่อ
ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้เด็ก
มีพัฒนาการได้
เหมาะสมกับวัย 

กองช่าง/ 
กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ต่อเติมหลังคา
อาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 

- เพื่อต่อเติมหลังคา
อาคารเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคก
ตูมให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ต่อเติมอาคารหลังคา
เหล็กพร้อมโครงหลังคา
เหล็ก ขนาดตามแบบท่ี
อบต.โคกตมูก าหนด 

- 200,000 - - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกตูมมีอาคารเรียนได้
มาตรฐานและปลอดภัย 
100 % 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกตูมมีอาคารเรียนทีไ่ด้
มาตรฐานและปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมี
อาคารเรยีนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กอง
การศึกษาฯ 

17 ต่อเติมหลังคา
อาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ ์

- เพื่อต่อเติมหลังคา
อาคารเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ์ให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

- ต่อเติมอาคารหลังคา
เหล็กพร้อมโครงหลังคา
เหล็ก ขนาดตามแบบท่ี
อบต.โคกตมูก าหนด 

- 200,000 - - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์มี
อาคารเรยีนได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 
100 % 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์มี
อาคารเรยีนที่ไดม้าตรฐาน
และปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ์มี
อาคารเรยีนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ก่อสร้างอ่างล้าง
หน้าแปรงฟัน
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 

- เพื่อก่อสร้างอ่างล้าง
หน้าแปรงฟันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบล 
โคกตูม 

- อ่างล้างหน้าก่ออิฐบล็อก
ฉาบปูนขนาดตามแบบท่ี
อบต.โคกตมูก าหนด 

7,000 - - - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมีอ่างล้าง
หน้าแปรงฟันท่ีถูก
สุขลักษณะอย่างน้อย 
1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมีอ่างล้าง
หน้าแปรงฟันท่ีถูก
สุขลักษณะ สะอาด
และปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมีอ่าง
ล้างหน้าแปรงฟันท่ี
ถูกสุขลักษณะ  
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

19 ก่อสร้างอ่างล้าง
หน้าแปรงฟัน
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ ์

- เพื่อก่อสร้างอ่างล้าง
หน้าแปรงฟันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ ์

- อ่างล้างหน้าก่ออิฐบล็อก
ฉาบปูนขนาดตามแบบท่ี
อบต.โคกตมูก าหนด 

7,000 - - - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์
มีอ่างล้างหน้าแปรงฟัน
ที่ถูกสุขลักษณะอย่าง
น้อย 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์
มีอ่างล้างหน้าแปรงฟัน
ที่ถูกสุขลักษณะ 
สะอาดและปลอดภยั 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ ์
มีอ่างล้างหน้าแปรง
ฟันที่ถูกสุขลักษณะ  
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ปรับปรุงปู
กระเบื้องพื้น
ห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 

- เพื่อปรับปรุงและปูพ้ืน
กระเบื้องห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
โคกตูม 

รื้อพื้นไม้เดิม และปู
กระเบื้องพื้นขนาดกว้าง 
2.50 เมตร  ยาว 8.00 
เมตร และตามแบบท่ี
อบต.โคกตมูก าหนด   

- - 14,000 - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมีห้องเรียน
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
100 % 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมีห้องเรียน
ที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกตูม 
มีอ่างล้างหน้า
แปรงฟันท่ีถูก
สุขลักษณะ  
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการ 
ศึกษาฯ 

21 ปรับปรุงปู
กระเบื้องพื้น
ห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ ์

- เพื่อปรับปรุงและปูพ้ืน
กระเบื้องห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ ์

รื้อพื้นไม้เดิม และปู
กระเบื้องพื้นขนาดกว้าง 
2.50 เมตร  ยาว 8.00 
เมตร และตามแบบท่ี
อบต.โคกตมูก าหนด   

- - 14,000 - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์มี
ห้องเรียนได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 
100 % 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์มี
ห้องเรียนที่ไดม้าตรฐาน
และปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ ์
มีอ่างล้างหน้า
แปรงฟันท่ีถูก
สุขลักษณะ  
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ ์

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ ์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ ์

- - - 50,000 เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณม์ีสวนหย่อมและ
ภูมิทัศน์ที่สวยงามทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างน้อย 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
และเอื้อต่อการเรยีนรู ้
ของเด็ก 

กองช่าง/ 
กองการ 
ศึกษาฯ 

23 จัดหารถรับ-ส่ง
นักเรียน 

- เพื่อจัดหารถรับ-ส่งเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดอบต.โคกตูม 

- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดอบต.โคก
ตมู 

- - 1,200,00 - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูมมรีถ
รับ-ส่งเด็กเล็ก อย่าง
น้อย 1  คัน 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กเล็กมคีุณภาพชีวิต
ที่ดีและปลอดภยั 

- เด็กเล็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.โคกตมูมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีและปลอดภยั 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ต 

- เพื่อติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูม 

- ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูม 

- 50,000 - - เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูมมี
ระบบอินเทอร์เนต็ใช้ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน อย่างน้อย 1 
เครื่อง 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

- เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพและ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

25 อบรมภาษา
อาเซียนน่ารู้ 
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีความรูเ้กี่ยวกับภาษา
อาเซียนเบื้องต้นที่ส าคัญ
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

- เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
- 70 % ของเด็กและ
เยาวชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมและสามารถใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาษา
อาเซียนเบื้องต้นที่ส าคัญ
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

- เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาษา
อาเซียนเบื้องต้นที่
ส าคัญและสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 วันเด็กแห่งชาติ   - เพื่อให้เด็กไดรู้้ถึง
ความส าคญัของตน
เกี่ยวกับสิทธิ   หน้าท่ี   
ความรับผิดชอบ   
ระเบียบวินยั ที่มีต่อ
ตนเองและสังคม   
รวมทั้งเพื่อให้เด็กได้รับ
ความสนุกสนานและ
ความเพลดิเพลิน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนในต าบลโคกตูม 

๑50,๐๐๐ 
 

๑50,๐๐๐ 
 

๑50,๐๐๐ 
 

๑50,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- 75 % ของเด็กและ
เยาวชนใน ต าบลโคกตูม
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

- เด็กเห็นคณุค่าและ
เข้าใจในบทบาทของ
ตนเองและได้รบั
ความรู้ ความ
สนุกสนานและ
เพลิดเพลิน รวมทั้ง
เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

27 อบรมคุณธรรม  
จริยธรรม                                                                                                                                                                         

- เพื่อปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรม  
จริยธรรม   
 

- เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลโคกตูม 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- 75 % ของเด็กและ
เยาวชนใน ต.โคกตูม 
เข้าร่วม 
กิจกรม 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

-  เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  และ
มีคุณธรรม  จรยิธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

28 เยาวชนห่างไกล
ยาเสพตดิ   

- เพื่ออบรมและป้องกัน
ต่อต้านยาเสพตดิมิให้
เกิดขึ้นกับเด็กและ
เยาวชน   

- เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลโคกตูม 

๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ 
- 75 % ของเด็กและ
เยาวชนใน ต.โคกตูมเข้า
ร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

-  เด็กและเยาวชนรู้
ถึงโทษและพิษภัยของ
ยาเสพตดิและห่างไกล
จากยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 ค่ายเยาวชน
สร้างสรรค์   
สมาฉันท์ส านึก 
รักชาติ  รักถิ่น 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีความรูเ้กี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและรู้ถึงปัญหา
สังคมในปัจจุบันพร้อม
ทั้งสามารถปรบัตัวให้
เข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน
ได ้

- เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่ของอบต.โคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- 70 % ของเด็กและ
เยาวชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและรู้ถึงปัญหา
สังคมในปัจจุบัน
ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาและปรับตัวให้
เข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน
ได ้

- เด็กและเยาวชนได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและรู้ถึง
ปัญหาสังคมใน
ปัจจุบันตลอดจน
สามารถแก้ปัญหา
และปรับตัวให้เข้า
กับสังคมยุคปัจจุบัน
ได ้

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 อบรมภาษา
อาเซียนน่ารู้ 
ส าหรับ
ประชาชนท่ัวไป 

- เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
มีความรูเ้กี่ยวกับภาษา
อาเซียนเบื้องต้นทีส่ าคัญ
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

- ประชาชนท่ัวไปในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
โคกตูม 

60,000 60,000 60,000 60,000 เชิงปริมาณ 
- 70 % ของประชาชน
ทั่วไปไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม
และสามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้เกี่ยวกบัภาษา
อาเซียนเบื้องต้นที่ส าคัญ
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

- ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอาเซียน
เบื้องต้นที่ส าคัญและ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษาฯ 

31 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
จัดท าภาพยนตร์
สั้นจาก
โทรศัพท์มือถือ 

- เพื่ออบรมให้เด็ก  
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าภาพยนตร์สั้น
จากโทรศัพท์มือถือ 

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป  ในเขต
พื้นที่ของอบต.โคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- 70 % ของเด็ก  
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีความรู้
เกี่ยวกับการจดัท า
ภาพยนตรส์ั้นจาก
โทรศัพท์มือถือ 

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าภาพยนตรส์ั้น
จากโทรศัพท์มือถือ 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 ประกวด
ภาพยนตรส์ั้น
จาก
โทรศัพท์มือถือ 

- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก  
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปได้ใช้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัท า
ภาพยนตรส์ั้นจาก
โทรศัพท์มือถือในทาง
ที่สร้างสรรค์และเกดิ
ประโยชน์ต่อ 
ชุมชมและท้องถิ่น 

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป  ใน
เขตพื้นท่ีของอบต.
โคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- 70 % ของเด็ก  
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าภาพยนตรส์ั้น
จากโทรศัพท์มือถือให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชม
และท้องถิ่น 

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ได้
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าภาพยนตร์
สั้นจาก
โทรศัพท์มือถือ
ในทางที่สร้างสรรค์
และเกดิประโยชน์ต่อ 
ชุมชมและท้องถิ่น  

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 25  โครงการ - - 5,514,000 5,150,000 4,728,000 4,750,000 - - - 
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4.2  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ด้านจริยธรรม 
การเรยีนรู้   
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชน  อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเอง 

- เด็กและเยาวชนในเขต
พืน้ท่ีบริหารของอบต. 
โคกตูม 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- 85 % ของเด็กและ
เยาวชนไดส้ืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนไดส้ืบ
ทอดประเพณีวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- เด็กและเยาวชน
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 

กองกา 
รศึกษาฯ 

2 เข้าร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น”งานเทศกาล
ข้าวมะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก 
ประโคนชัย   
 

- เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้ 

- ประชาชนภายในต าบล 
โคกตูม 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของประชาชน
ในเขตต าบลโคกตมูได้
ร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขตต าบล 
โคกตูมไดร้่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

- ประเพณีอันดี
งามท้องถิ่นยังคง
อยู่และสืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สืบสานประเพณ ี
แห่เทียนพรรษา 

- เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีของชาว
พุทธให้คงอยู่ต่อไปร่วม
ทั้งส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม
ร่วมกันในชุมชน 

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป  
ในต าบลโคกตูม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของประชาชน
ในเขตต าบลโคกตมูได้
ร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมไดร้่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

- ประเพณีอันดีงาม
ทางพระพุทธศาสนา
คงอยู่ต่อไปและสืบ
ทอดไปสู่อนุชนรุ่น
หลัง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

4 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

-  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์   ฟื้นฟู
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและสืบทอดให้คงอยู่
ต่อไป  รวมทั้งเพื่อเป็น
การสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีในการท า
กิจกรรมร่วมกันในชุมชน   

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป  
ในต าบลโคกตูม 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของประชาชน
ในเขตต าบลโคกตมูได้
ร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมไดร้่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

- เกิดการมสี่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู   ประเพณีอัน
ดีงามของไทยไว้  
และสบืทอดต่อไป 
รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมานสามคัคี
ในชุมชน 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 จัดงานประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์
ประเพณีของไทยไว ้

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป  
ในต าบลโคกตูม 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมไดร้่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

- เกิดการมสี่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู   ประเพณีอัน
ดีงามของไทยไว้  
และสบืทอดต่อไป 
รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมานสามคัคี
ในชุมชน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

6 ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  วัน
ส าคัญทาง
ศาสนา   
และประเพณ ี
ต่าง ๆ   

-  เพื่ออนุรักษ์และสืบ
ทอดพิธีกรรมทางศาสนา
และประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยให้คง
สืบไป 

-  เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปในต าบล
โคกตูม 

100,000 
 

100,000 
 

100,000  100,000 
 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมไดร้่วมท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา
และวันส าคัญทาง
ศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมไดร้่วม
ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาและ
วันส าคัญทางศาสนาให้
คงอยู่สืบไป 

-  พิธีกรรมทาง
ศาสนา   
และวันส าคัญทาง
ศาสนา ตลอดจน
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยคง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ส่งเสริม  อนุรักษ์
ศิลปะ  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-  เพื่อยกย่องและ
อนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ให้คงอยู่
ต่อไป 

-  ประชาชนในเขตต าบล 
โคกตูม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของประชาชน
ในเขตต าบลโคกตมูได้
ร่วมอนุรักษ์ศลิปะ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมไดร้่วมศิลปะ  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ยังคงอยู่และสืบทอดไป 
สู่อนุชนคนรุ่นหลัง 

- ศิลปะ  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นยังคง
อยู่และสืบทอดไปสู่
อนุชน 
คนรุ่นหลัง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

8 ส่งเสริมจัดใหม้ี
แหล่งท่องเที่ยว 
ในชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมใหม้ีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พุทธศาสนา ในเขต
ต าบล 
โคกตูม 

- วัดในเขตต าบลโคกตมู 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เชิงปริมาณ 
- 80 % ของประชาชน
ในเขตต าบลโคกตมูได้
ร่วมอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมไดร้่วมอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนา 

- เกิดการมสี่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู   แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนา รวมทั้งเกดิ
ความสมคัรสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม 8  โครงการ - - 620,000 620,000 620,000 620,000 - - - 
 


