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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 

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

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ้อม
แผนระงับ
อัคคีภัย 
 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
สามารถแก้ไขอัคคีภยั 
ได้ท้นทางการ 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
60 ขึ้นไป มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและ
ลดการเกิดอัคคภีัย 

ประชาชนในต าบล
โคกตูม เกดิความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและลด
การเกิดอัคคภีัย
และปฏิบตัิตน
ขณะเกดิอัคคีภัย
ได ้

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับ       
สาธารณภัยแก่
ประชาชน 

เพื่ออบรมใหค้วามรู้
ความเข้าเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติและการ
ป้องกัน 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

- - 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 
60 ข้ึนไป มี
ความรู้เกี่ยวกับ       
สาธารณภัยแก่
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติและ
การป้องกัน 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ 
อปพร. ทบทวนความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อปพร. ภายในต าบล 
โคกตูม 
จ านวน 100 คน 

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการฝึก
ร้อยละ 60 ข้ึนไป
มีความรู้ความ
เข้าใจ  

อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูร
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 
 

เพื่อฝึกให้ อปพร.  
มีความรู้ความเข้าใจใน
หน้าท่ี 

ประชาชนท่ัวไป ภายใน
ต าบลโคกตูม  
จ านวน 50 คน 

- - 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้ารับการฝึก
ร้อยละ 60 ข้ึนไป
มีความรู้ความ
เข้าใจ  

อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม ่
 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม 100 คน 

- - 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัย ร้อยละ 
60 ในการ
เดินทางช่วง
เทศกาล  

การป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

6 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

- - 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัย น้อยละ 
60 ในการ
เดินทางช่วง
เทศกาล  

การป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

7 โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน  

เพื่อจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ 
อบต.โคกตมู และชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

อาสาสมัครกู้ชีพ      
 ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000. 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีได้รบั
การบริการมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการทาง
การแพทย์อย่าง
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 

8 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและการ
สวนสนามวัน  
อปพร.  

เพื่อให ้อปพร.ต าบล
โคกตูมมีความพร้อม
เพรียง  

อุดหนุนท่ัวไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประโคน
ชัย 

- - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
อปพร.มีความ
พร้อมเพรียง 
 

อปพร.ต าบลโคก
ตูมมีความพร้อม
เพรียง 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย  

เพื่อให ้อปพร.ต าบล
โคกตูมมีความพร้อมใน
การเกิดสาธารณภยัอยู่
เสมอ 

อุดหนุนท่ัวไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประโคน
ชัย 

- - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
อปพร. มีความ
พร้อมเมื่อเกดิ 
สาธารณภัย 
 

 อปพร.ต าบล
โคกตูมมีความ
พร้อมในการเกิด
สาธารณภัยอยู่
เสมอ 

ส านักปลดั 

รวม  9  โครงการ - - 340,000 340,000 340,000    
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       3.2  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(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 ทุพพลภาพและ  
ผู้ด้อย โอกาส มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ
แลผู้ด้อยโอกาส
มีคุณภาพชีวิตที่
ด ี

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 สงเคราะห์คน
ยากจนและ
คนชรา 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่คน
ยากจนและคนชราที่
ประสบภัยหนาว  

ผู้ที่ไดร้ับความเดือดร้อน
คนยากจนและคนชรา 

- 
 

- ๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

ผู้ยากจนและชรา 
ได้รับการ
ช่วยเหลือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 60  

ความเดือดร้อน
ของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทา
ลง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบล 
โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
การออมและมีส่วนร่วม
เรื่องการจักระบบ
สวัสดิการพื้นฐานของ
ตนเอง  

ประชนภายในต าบลโคก
ตูม 

- 
 

- ๒0,๐๐๐ 
 

๒0,๐๐๐ 
 

๒0,๐๐๐ 
 

ประชาชนรู้จัก
ออมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60  

ประชาชนรู้จัก
การออมและมี
ส่วนร่วมเรื่อง
การจักระบบ
สวัสดิการ
พื้นฐานของ
ตนเอง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการ “จัดหา
รายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณะ
กุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย”์ 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบ
ปัญหา ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์     ซึ่งรวม
ต าบลโคกตูม 

อุดหนุนก่ิงกาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

- - 10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้
ประสบปัญหา
อย่างน้อยร้อยละ 
60  

ความเดือดร้อน
ของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทา
ลง 

กอง
สวัสดิการ
สงัคม 

5 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น “สถานท่ี
กลาง” 

เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ของอปท.ในเขต
อ าเภอประโคนชัยใน
การรวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนอบต.บ้านไทร 
อ าเภอประโคนชัย 

- - 12,000 ๑2,๐๐๐ 
 

๑2,๐๐๐ 
 

บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้
ประสบปัญหา
อย่างน้อยร้อยละ 
60 

ความเดือดร้อน
ของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทา
ลง 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อบต.โคกตมู 
 

เพื่อเป็นหน่วยช่วยเหลือ
ประสานงานในการ
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ของอบต.โคกตูม 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

- - 12,000 12,000 12,000 60 % ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ความเดือดร้อน
ของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทา
ลง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม  6  โครงการ - - 179,000 179,000 179,000    
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  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจดั 
ท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อบต.
โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาของ 
อบต. และสร้าง
จิตส านึกให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ของเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆ 
 

ภายในต าบลโคกตูม  
จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อย 
60 ข้ึนมสี่วนร่วม
การจัดท า
ประชาคมท้องถิ่น 

ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา
ของ อบต. และ
สร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ของ
เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆ 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรม ให้
ความรู้ในการจดัท า
แผนชุมชน ต าบล
โคกตูม 

เพื่อให้หมู่บ้าน / 
ชุมชนมีแผนชุมชนที่
สามารถแก้ไขปัญหา 
และตอบสนองความ
ต้องการ 
ของชุมชนได้ 

ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน  10  หมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย 
60 ข้ึนมสี่วนร่วม
การจัดท าแผน
ชุมชน 

ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ อบต.
สัญจร พบปะ
ประชาชน 
 

เพื่อใหพ้บปะพูดคุย
กับประชาชน รับฟัง
ความคิดเห็น
ประชาชนเพื่อน า
ปัญหามาเป็น
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
 

ภายในต าบลโคกตูม - - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อย 
60 ข้ึน ได้ร่วม
แสดงความคดิเห็น
พบปะพูดคุยรับฟัง
ปัญหาต่างๆ 

ได้รับทราบ
ปัญหาพบปะ
พูดคุยกับ
ประชาชน รับ
ฟังความคิดเห็น
ประชาชนเพื่อ
น าปัญหามาเป็น
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
ต่อไป 

ส านักปลดั 

4 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ให้กับประชาชน
ภายในต าบลโคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

- - 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อยละ 
60 ข้ึนไป เกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขอ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการมากข้ึน 

ประชาชน
ภายในต าบล
โคกตูมเกดิ
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายแก่
ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

- - 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อยละ 
60 ขึ้นไป มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายเพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ภายในต าบล
โคกตูมเกดิ
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ
กฎหมายเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตเด็กและ
เยาวชนต าบล 
โคกตูมพร้อม 
ทัศนศึกษาดูงาน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน มีความรู้ 
ความเข้าใจ พรบ.
ส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาชน
แหง่ชาติ พ.ศ. 2550 
และคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ 2546 

เด็ก เยาวชน กรรมการ
ที่ปรึกษาสภาเด็กและ
เยาวชน และเจา้หน้าท่ี 

- - 150,000 150,000 150,000 เด็กและเยาวชน 
ร้อยละ 60 ข้ึนไป
มีความรู้ความ
เข้าใจ พรบ. 
เยาวชนเด็ก
แห่งชาติ พ.ศ. 
2550 และ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 

เด็กและเยาวชน 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ พรบ.
ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและ
เยาชนแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2550 
และคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการอบรม
เยาวชนอาสาพัฒนา
ชุมชน 

เพื่อใหเ้ยาวชนได้มี
จริยธรรม และจิต
อาสา 

เยาวชนภายในต าบล
โคกตูม 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
อาสาพัฒนาชุมชน 
ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

เยาวชนไดม้ี
จริยธรรม และ
จิตอาสา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อให้บุคคลใน
ครอบครัว ผู้น าชุมชน 
ผู้น าสตรี ผู้น ากลุ่มต่าง 
ๆ อาสาสมัครประชาชน
รับรู้ถึงโทษทัณฑ์และ
ความคุ้มครองทาง
กฎหมายตาม พ.ร.บ.คุ้ม
ครอบแก่ผู้ถูกกระท า 

ผู้บริหารท้องถิ่นและ
พนักงานท้องถิ่นผู้น า
ชุมขน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ 
อาสาสมัครและกลุ่ม
สตรีในพื้นที่ สมาชิก
ครอบครัวและ
ประชาชนท่ัวไป 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจถึงโทษทัณฑ์ 
พรบ.คุ้มครองทาง
กฏหมายร้อยละ 
60 ข้ึนไป  
 

ผู้น าชุมชน ผู้น า
สตรี ผู้น ากลุม่
ต่าง ๆ 
อาสาสมัคร
ประชาชนรับรู้
ถึงโทษทัณฑ์
และความ
คุ้มครองทาง
กฎหมายตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครอบ
แก่ผู้ถูกกระท า 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น 

เพื่อสร้างความตระหนัก
และองค์ความรู้เรื่อง
บทบาทและคณุค่าของ
ความเป็น/ชายหญิงใน
สังคมพัฒนาการทาง
เพศ  

กลุ่มเด็กและเยาวชน
อายุระหว่าง 12-19 
ปี ในต าบลโคกตูม 

- - 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน
สามารถเข้าและ
เห็นคุณคา่ของ
ตนเอง อย่างน้อย
ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

เด็กและเยาวชน
ทั่วไปมีทักษะ
และภมูิคุ้มกันใน
การจัดการกับ
สภาพอารมณ์ที่
เกี่ยวกับเรื่อง
เพศ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุภายในต าบล
โคกตูม จ านวน  100 
คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจร้อยละ 60 
ขึ้นไปในการจัด
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุภายในต าบล
โคกตูม  
จ านวน  100 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจร้อยละ 60 
ขึ้นไปในการจัด
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

12 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีของ
กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลโคกตูม 

เพื่อท าการอบรมและ
ศึกษาดูงานส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เกษตรกรภายในต าบล
โคกตูม  จ านวน 100 
คน 

- - 80,000 80,000 80,000 เกษตรมีความพึง
พอใจร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

กลุ่มอาชีพมี
เงินทุน
หมุนเวียนและ
ได้ความรู ้

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

จ านวน  12  โครงการ - - 570,000 570,000 570,000    
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3.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 - งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ 
“แข่งขันกีฬาซิง
ถ้วย
พระราชทาน
พระเทพรัตน
สุดาสยามบรม
ราชกุมาร”ี   

- เพื่ออุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย  ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา 
ซิงถ้วยพระราชทาน
พระเทพรัตนสุดา
สยามบรมราชกุมารี  

- อุดหนุนกิจกรรม
กีฬาให้แก่อ าเภอประ
โคนชัย ตามโครงการ 
“แข่งขันกีฬาซิงถ้วย
พระราชทานพระเทพ
รัตนสดุาสยามบรม
ราชบรมราชกุมาร”ี   

- - 30,000 30,000 30,000 เกิดการบรูณาการ
ร่วมในทุกภาค
ส่วน 
 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการ  
“การแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชยา
มกุฎราชกุมาร ” 

- เพื่ออุดหนุน
ส านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์ ในการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราช
ยามกุฎราชกุมาร  

- อุดหนุนกิจกรรม
กีฬาให้แก่อ าเภอประ
โคนชัยโครงการ  
“การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรมัย์  
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชยา
มกุฎราชกุมาร ” 

- - 10,000 10,000 30,000 เกิดการบรูณาการ
ร่วมในทุกภาค
ส่วน 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 การจัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียน 
นักศึกษา และ
เยาวชนแห่งชาติ
จังหวัดบุรีรมัย์  

- เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน 
ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรมและกีฬา
ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชนและ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

- เพื่ออุดหนุน
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรมัย ์

- - 4,000 4,000 4,000 นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนมีการออ
ก าลังกายด้วยการ
เล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

นักเรียน 
นักศึกษา 
เยาวชนมีการออ
ก าลังกายด้วย
การเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิภายใน
ต าบลโคกตูม 

- เพื่อให้เด็ก  เยาวชน
และประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพแข็งแรง 

- จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน  10  หมู่บ้าน 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
 

เด็ก  เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลเด็ก
และเยาวชนต้าน
ยาเสพตดิภายใน
ต าบลโคกตูม 

- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

- ภายในต าบลโคกตูม  
จ านวน ๑๐  หมู่บา้น 

- - 120,000 120,000 120,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 

เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ส่งนักกีฬาและจดั
ขบวนแห่นักกีฬา
ในการเข้าร่วม
กีฬาอ าเภอประ
โคนชัยเกมส์ ชิง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

- เพื่อให้เด็ก  เยาวชน
และประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพแข็งแรง 

- ส่งนักกีฬาภายใน
ต าบลโคกตูมเข้าร่วม
ขบวนแห่และแข่งขัน
กีฬาประโคนชัยเกมส์ 
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก  
เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
 

เด็ก  เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  6  โครงการ - - 464,000 464,000 464,000    
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3.5  แผนงานงบกลาง 
   -  งานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
ในเขตต าบล 
โคกตูม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตต าบล
โคกตูม 

ผู้สูงอายุภายในต าบล
โคกตูม 

- - 6,000,000 6,000,000 6,000,000  คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพความ
พิการในเขต
ต าบลโคกตูม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ความพิการ
ในเขตต าบลโคกตมู 

 ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพภายในต าบล 
โคกตูม 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - คุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการหรือทุพล
พลภาพ ดีขึ้น 

ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเอดส์ แก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ในเขตต าบล    
โคกตูม 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน
เขตต าบลโคกตูม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ต าบล
โคกตูม ท่ีมีแพทย์
รับรองและท าการ
วินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว 

- - 90,000 90,000 90,000 คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเอดส์ ดีขึ้น 

ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ส ารองจ่าย เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบปัญหา 

ผู้ที่ไดร้ับความ
เดือดร้อนภายในต าบล 

- - 150,000 150,000 150,000 บรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหา 

ความเดือดร้อน
ของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทา
ลง 

ส านักปลดั 

รวม  4  โครงการ - - 8,240,000 8,240,000 8,240,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


