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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  6.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   -  งานบริหารทั่วไป 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การเลือกตั้งนายก  
องค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

เพื่อด าเนินการ
เลือกตั้ง ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

เลือกตั้งนายก อบต.
และ  ส.อบต.ภายใน
ต าบล 
โคกตูม 

- - 300,000 300,000 300,000 60 % ของการ
เลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
 

การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 

 
 
  
 

แบบ ผ 02 
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ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 การประชาสัมพันธ์
ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โคกตูม 

เพื่อประชาสมัพันธ์ผล 
งานและบทบาท 
ภารกิจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล     
โคกตูมให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ
ประชาชนท่ัวไปทราบ 

เอกสาร วารสาร แผ่น
พับ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
ตูม 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไปประชาชน
รับทราบภารกิจ
ของอปท.  

ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชน 
หน่วยงานอ่ืนได้รับ
ทราบ 

ส านักปลดั 

3 ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โคกตูม   

เพื่อให้พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต. มีการ
พัฒนาตนเองและ
องค์การมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โคกตูม 

- - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

พนักงานและ
ลูกจ้าง  อบต. มี
การพัฒนาตนเอง
และองค์การมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

4 โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับ คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกอบต.  พนักงาน
ส่วนต าบล   ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง มีทักษะในการ
ท างานและมีคณุธรรม
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.  พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจา้ง และ
พนักงานจ้าง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไปผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจ 

พนักงานและ
ลูกจ้าง  อบต. มี
การพัฒนาตนเอง
และองค์การมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
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ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรม ศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี ให้กับ   
คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.  พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจา้ง พนักงาน
จ้าง หัวหน้าส่วน
ราชการ  และผู้น า
ชุมชน 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้น าชุมชนมี
ทักษะในการท างาน
เพิ่มขึ้น 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.  พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจา้ง 
พนักงานจ้าง หัวหน้า
ส่วนราชการและผู้น า
ชุมชน 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไปผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจ 

สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในการ
ท างานร่วมกัน
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดักิจกรรม 
 5 ส 

เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้น่าอยู่
พนักงานมีสุขภาพจิต
และสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ณ ที่ท าการ อบต. 
โคกตูม 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60  
ขึ้นไป 
สภาพแวดล้อม
ในการท างานน่า
อยู ่

พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง
ได้รับการดูแล
สุขภาพเป็นอย่างด ี

ส านักปลดั 

7 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้กับประชาชน
ภายในต าบล 
โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไปประชาชนมี
ความเข้าใจเกี่ยง
กับข้อมูล
ข่าวสาร อบต. 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูมเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
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ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบลมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป ประชาชน
เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การขอข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการมากข้ึน 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างประจ า 
เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

9 งานรัฐพิธี เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลอง เทิดพระเกรี
ยติ สดดุีม   หาราชา 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน  
ต าบลโคกตูม 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป เข้าร่วมการ
การเฉลมิฉลอง 
เทิดพระเกรียติ 
สดุดมีหาราชา 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และ
ผู้น าชุมชน ต าบล
โคกตูมเกดิความ
จงรักภักดีต่อ
ประเทศชาต ิ

ส านักปลดั 
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ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไป
ราชการ ค่าลง 
ทะเบียน ค่า 
ยานพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พักและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับ 
ให้เดินทางไปราชการ 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ 
สมาชิกสภา อบต. 

- - 200,000 200,000 200,000 60% ของการ
อบรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ 
สมาชิกสภา อบต.
ได้รับความรู้ เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

11 โครงการส่งเสริมงานรัฐ
พิธี และวันส าคญัทาง
ราชการ 

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงาน
จ้างประชาชนต าบล
โคกตูมได้เห็น
ความส าคญัของวัน
ส าคัญทางราชการ
และส่งเสรมิงานรัฐพิธ ี

อุดหนุนท่ัวไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

- - 10,000 10,000 10,000 60% ขึ้นไป
จ านวนเข้าร่วม
รัฐพิธ ี
 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ต าบลพนักงานจ้าง
และประชาชน
ต าบล 
โคกตูม ร่วม
ส่งเสริมงานรัฐพิธี
ในวันส าคัญทาง
ราชการ 

ส านักปลดั 
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ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการการลดขั้นตอน
และระยะเวลา               
การปฏิบัตริาชการ  
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มารบั
บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม   

ประชาชนผู้มารับ
บริการต าบลโคกตูม 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป ของ
ประชาชนผู้มา
รับบริการต าบล
โคกตูมมีความ
พึงพอใจ 

อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มารับ
บริการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตมู   

ส านักปลดั 

13 โครงการอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรอการจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลโคกตูมได้
ตรวจสอบและรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการได้อยา่ง
ทั่วถึง ตรวจสอบได ้

อุดหนุนท่ัวไปอบต.
บ้านไทร 

- - 12,000 12,000 12,000 ประชาชนต าบล
โคกตูมได้
ตรวจสอบและ
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการได้อย่าง
ทั่วถึง ตรวจสอบ
ได ้

ประชาชนต าบล
โคกตูมได้
ตรวจสอบและรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการได้
อย่างทั่วถึง
ตรวจสอบได ้

ส านักปลดั 

จ านวน  13  โครงการ - - 935,000 935,000 935,000    
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   -  งานบริหารงานคลัง 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัเก็บ 
ภาษีเคลื่อนที ่

เพื่อท าให้มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น 

จ านวน  10  หมู่บ้าน  - - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป สามารถ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 

ท าให้จัดเก็บภาษี
ได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบีย
น ค่า ยานพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป ของการ
อบรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
 

พนักงานส่วน
ต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างได้รับ
ความรู้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

จ านวน  2 โครงการ - - 110,000 110,000 110,000    
 
 
 
  
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565)                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม         หน้า 154 
 
 

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบีย
น ค่า ยานพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป ของการ
อบรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ได้รับความรู้ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

จ านวน  1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000    
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6.3 แผนงานการศึกษา 
   -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบีย
น ค่า ยานพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
ครูผูดู้แลเด็ก และ
พนักงานจ้าง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป ของการ
อบรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
 

พนักงานส่วน
ต าบล ครผูู้ดู และ
เด็ก พนักงานจ้าง 
ได้รับความรู้ เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

จ านวน  1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000    
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6.4 แผนงานสาธารณสุข 
   -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบีย
น ค่า ยานพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป ของการ
อบรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ได้รับความรู้ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 

จ านวน  1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000    
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6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบีย
น ค่า ยานพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป ของการ
อบรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ได้รับความรู้ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

จ านวน  1 โครงการ - - 80,000 80,000 80,000    
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6.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบีย
น ค่า ยานพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป ของการ
อบรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ได้รับความรู้ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

จ านวน  1 โครงการ - - 80,000 80,000 80,000    
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6.7 แผนงานการเกษตร 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบีย
น ค่า ยานพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป ของการ
อบรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ได้รับความรู้ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

จ านวน  1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000    
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6.8 แผนงานงบกลาง 
   -  งานงบกลาง 
 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบกองทุน
ประกันสังคม ให้กับ
พนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานตาม 
ภารกิจ 

เพื่อสมทบกองทุน
ประกันสังคม ให้กับ
พนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานตาม 
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานตาม 
ภารกิจ อบต.โคกตูม 

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป จ านวน
บุคลากรที่
สมทบกองทุน
ประกันสังคม 
 

มีสวสัดิการให้กับ
พนักงานจ้าง  

ส านักปลดั 

2 สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อสมทบกองทุน
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ต าบลโคกตูม 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป จ านวนเงินท่ี
สมทบ 
 

เป็นเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

ส านักปลดั 

จ านวน  2  โครงการ - - 280,000 280,000 280,000    
 


