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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวด  :  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  :  ยุทธศาสตร์ที่  1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.1  แผนงานการศึกษา 
   -  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

  งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) 
โรงเรียน 

- เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้ดืม่
อาหาร 
เสรมิ (นม) 

- เด็กนักเรียน ช้ัน 
อนุบาล – ป.6 ที่
อยู่ในโรงเรียน
ภายในต าบล 
โคกตูม 

- 
 

- 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐.- 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐.- 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐.- เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

- เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

-  เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกตมู 

-  เพือ่สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตมู 
ได้แก ่
- อาหารกลางวัน 
- ค่าจัดการเรียนการ
สอน 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ ์
การเรยีน 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

- - 800,000.- 800,000.- 800,000.- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูม 
สามารถจัดการเรยีน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดอบต.
โคกตูม สามารถ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
(ข้ันพ้ืนฐาน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการทัศน
ศึกษาศพด.สังกัด 
อบต. 
โคกตูม 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
คือ  ด้านร่างกาย  
อารมณ์ – จิตใจ  สังคม
และสติปัญญาและให้
เด็กได ้
เรียนรูจ้าประสบการณ์
จริง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดอบต.
โคกตูม 

- - 100,000.- 100,000.- 100,000.- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูม 
สามารถจัดการเรยีน
การสอนได้อย่างมีประ
สิทธิภา 

- เด็กมีพัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน คือ  ด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ – 
จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญาได้เหมาะสม
กับวัยรวมทั้ง ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
และเกดิความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

กอง
การศึกษา ฯ 

4 พัฒนาบุคลากร
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
อบต.โคกตมู 

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

- ส่งบุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดอบต.
โคกตูม 
เข้ารับการอบรม  
ประชุม  และ
สัมมนา   

- - 5๐,๐๐๐.- 
 

5๐,๐๐๐.- 
 

5๐,๐๐๐.- 
 

บุคลากรของศพด.
สามารถจัดกิจกรรม
หรือประสบการณ์
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- บุคลากรของศพด.
สังกัดอบต.โคกตูมมี
ความรู้ความสามารถ
และจัดประสบการณ์
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา ฯ 

5 อบรมการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัด 
อบต.โคกตมู 

- เพื่อป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัด อบต. 
โคกตูม 

- อบรมการ
ป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อในศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดอบต.
โคกตูม 

- - 50,๐๐๐.- 
 

50,๐๐๐.- 
 

50,๐๐๐.- 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูม
สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กได ้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูม
สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กได ้

กอง
การศึกษา ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะ
กรรมการบริหาร 
ศพด.สังกัด 
อบต.โคกตมู 

- เพื่อสร้างความรู้
และแลกเปลีย่น
ประสบการณ ์
ในการบริหารจัด
การศึกษาของศพด.
สังกัดอบต.โคกตูม 

- คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกดั 
อบต.โคกตมู 

- - 100,000.- 100,000.- 100,000.- คณะกรรมการฯ 
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีการ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
และน าความรู้ที่
ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการ
พัฒนาการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
ฯ 

7 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ(นม)
นักเรียนในศพด.
สงักัดอบต. 
โคกตูม 

- เพื่อให้เด็ก
นักเรียนในศพด.
สังกัดอบต.โคกตูม
ได้มีอาหารเสรมิ
(นม)ดื่ม 

- เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัด
อบต.โคกตมู 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- เด็กเล็กในศพด.
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ์

-  เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษา 
ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับไอโอดี
กับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให้ผู้ปกครอง
มีความรูเ้กี่ยวกับ
ไอโอดีกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองในเรื่อง
ไอโอดีนกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างน้อยปีละ  1  
ครั้ง   

- - 10,๐๐๐.-          10,๐๐๐.-          10,๐๐๐.-           ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความส าคญัของ
ไอโอดีนกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

-  ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความส าคญัของ
ไอโอดีนกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษา 
ฯ 

9 อบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการ
เลี้ยงดเูด็ก
ปฐมวัย 

- เพื่อให้
ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การเลีย้งดูเด็ก
ปฐมวัย 

- จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองในเรื่อง
การเลีย้งดูเด็ก
ปฐมวัยอย่างน้อย
ภาคเรยีนละ  1  
ครั้ง   

- - 20,๐๐๐.-          20,๐๐๐.-          20,๐๐๐.-          ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเลีย้งด ู
เด็กปฐมวัย 

-  ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเลีย้งดูเด็ก
ปฐมวัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

กองการศึกษา 
ฯ 

10 แข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้เด็ก
นักเรียนในศพด.
สังกัดอบต.โคก
ตูมมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
อารมณ-์
จิตใจ  สังคม 
และสติปัญญา  

- เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูม 

- 
 

- 
 

5๐,๐๐๐.- 
 

5๐,๐๐๐.- 
 

5๐,๐๐๐.- 
 

นักเรียนในศพด. 
สังกัดอบต.โคกตูมมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – 
จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาที่เหมาะสม
กับวัย 

- นักเรียนใน
ศพด.สังกัดอบต.
โคกตูมมี
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ – จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญา
เหมาะสม 
กับวัย 

กองการศึกษา 
ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 บรรพชา
สามเณร 
ภาคฤดูร้อน 

- เพื่อส่งเสริมให้
เด็กใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
และปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมให ้
กับเด็ก 

- เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นท่ีบริหารของ
อบต. 
โคกตูม 

- 
 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

เด็กมีจติส านึกและมี
คุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งสามารถใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

- เด็กมีจิตส านึก
และมีคณุธรรม
จริยธรรมรวมทั้ง
สามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองการศึกษา 
ฯ 

12 จัดหารถรับ-ส่ง
นักเรียน 

- เพื่อจัดหารถ
รับ-ส่งเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดอบต.
โคกตูม 

- เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.โคกตมู 

- 
 

- 
 

1,200,00.- 1,200,00.- 1,200,00.- เด็กเล็กมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีและปลอดภยั 

- เด็กเล็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคก
ตูมมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีและปลอดภยั 

กองการศึกษาฯ 

13 ติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ต 

- เพื่อติดตั้ง
ระบบ
อินเทอร์เน็ตใช้
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต. 
โคกตูม 

- ติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.โคกตมู 

- 
 

- 
 

50,000.- 50,000.- 50,000.- เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

- เด็กเล็กมี
พัฒนาการเต็ม
ตามศักยภาพและ
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 อบรมภาษา
อาเซียนน่ารู้ 
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับภาษา
อาเซียนเบื้องต้น
ที่ส าคัญและ
สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ า 
วันได ้

- เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โคกตูม 

- 
 

- 
 

50,000.- 50,000.- 50,000 เด็กและเยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับภาษาอาเซียน
เบื้องต้นและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

- เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกบัภาษา
อาเซียนเบื้องต้น
ที่ส าคัญและ
สามารถน าไปใช้
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษาฯ 

15 วันเด็กแห่งชาติ   - เพื่อให้เด็กไดรู้้
ถึงความส าคัญ
ของตนเกี่ยวกับ
สิทธิ   หน้าที่   
ความรับผิดชอบ   
ระเบียบวินยั ที่มี
ต่อตนเองและ
สังคม   รวมทั้ง
เพื่อให้เด็กได้รับ
ความสนุกสนาน
และความ
เพลิดเพลิน 

- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชน
ในต าบลโคกตูม 

- - 
 

200,๐๐๐.- 
 

200,๐๐๐.- 
 

200,๐๐๐.- 
 

เด็กมีพัฒนาการสมวัย - เด็กเห็นคณุค่า
และเข้าใจใน
บทบาทของ
ตนเองและได้รบั
ความรู้ ความ
สนุกสนานและ
เพลิดเพลิน 
รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 อบรมคุณธรรม  
จริยธรรม                                                                                                                                                                         

- เพื่อปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรม  
จริยธรรม   
 

- เด็กและเยาวชน
ในเขตต าบลโคกตมู 

- - 
 

๑5๐,๐๐๐.- 
 

๑5๐,๐๐๐.- 
 

๑5๐,๐๐๐.- 
 

 เด็กมีคณุภาพชีวิตที่
ด ี

-  เด็กและ
เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
และมีคณุธรรม  
จริยธรรม 

กองการศึกษาฯ 

17 เยาวชนห่างไกล 
ยาเสพตดิ   

- เพื่ออบรมและ
ป้องกันต่อต้าน
ยาเสพตดิมิให้
เกิดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชน   

- เด็กและเยาวชน
ในเขตต าบลโคกตมู 

- - 
 

๑5๐,๐๐๐.- ๑5๐,๐๐๐.- ๑5๐,๐๐๐.-  เด็กมีคณุภาพชีวิตที่
ด ี

-  เด็กและ
เยาวชนรู้ถึงโทษ
และพิษภัยของ
ยาเสพตดิและ
ห่างไกลจากยา 
เสพติด 

กองการศึกษาฯ 

18 อาหารกลางวัน 
โรงเรียน 
บ้านโคกตูม 

- เพื่อให้เด็ก
นักเรียนท่ี
ยากจนไดร้ับ
อาหารกลาง
วันท่ีเพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
บ้านโคกตูม 
 

- - 
 

700,000.- 
 

700,000.- 
 

700,000.- 
 

เด็กมสีุขภาพชีวิตที่ด ี เด็กนักเรยีนที่
ยากจนไดร้ับ
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน 
บ้านราษฎร์
นิยม 

- เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน 
บ้านราษฎร์นิยม 
 

- - 
 

400,๐๐๐.- 
 

400,๐๐๐.- 
 

400,๐๐๐.- 
 

เด็กมสีุขภาพชีวิต
ที่ด ี

เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่เพียงพอ
ถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 

20 อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน 
บ้านโคกรัง 

- เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน 
บ้านโคกรัง 
 

- - 
 

500,๐๐๐.- 
 

500 ,๐๐๐.- 
 

500,๐๐๐.- 
 

 เด็กมีสุขภาพ
ชีวิตที่ดี 

เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่เพียงพอ
ถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 

21 อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน 
บ้านหนอง
ตะขบ 

- เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน 
บ้านหนอง
ตะขบ 
 
 

- - 
 

600 ,๐๐๐.- 
 

600,๐๐๐.- 
 

600,๐๐๐.- 
 

เด็กมสีุขภาพชีวิต
ที่ด ี

เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่เพียงพอ
ถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน 
บ้านหนองม่วง
พัฒนา 

- เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน 
บ้านหนองม่วง
พัฒนา 
 

- - 
 

400,๐๐๐.- 
 

400,๐๐๐.- 
 

400,๐๐๐.- 
 

เด็กมสีุขภาพชีวิต
ที่ด ี

เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่เพียงพอ
ถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 

23 จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
ส าหรับ
โรงเรียนบ้าน
โคกตูม 

-เพ่ือจัดซื้อสื่อการ
เรียนการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์
ส าหรับส่งเสริม
การเรียนรู้ของ
นักเรียนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

-จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
จ านวน  20  
เครื่อง 

- - 
 

340,400.- 340,400.- 340,400.- มีสื่อคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียน 
การสอนเพียงพอ
และมี
ประสิทธิภาพ 

- เด็กนักเรียนมี
คอมพิวเตอร์ใช้
ในการเรียน
การสอนอย่าง
เพียงพอส่งผล
ให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน 

กองการ 
ศึกษา ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 จัดซื้อสื่อช่วย
สอนเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

-เพื่อจัดซื้อ 
โปรเจกเตอร์
พร้อมจอเพื่อใช้
ในการเรียนการ
การสอนส าหรับ
โรงเรียนบ้าน
หนองม่วงพัฒนา 

-จัดซื้อโปรเจกเตอร์
พร้อมจอ   
จ านวน  6  ชุด 

- - 120,000.- 120,000.- 120,000.- มีสื่อโปรเจกเตอร์
ส าหรับการเรียน 
การสอนเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ 

- เด็กนักเรียนมี
โปรเจกเตอร์ใช้ใน
การเรยีนการสอน
อย่างเพียงพอ
ส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

25 จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
ส าหรับโรงเรียน
บ้านหนองตะขบ 

-เพื่อจัดซื้อสื่อ
การเรยีนการ
เรียนการสอน
คอมพิวเตอร์
ส าหรับส่งเสริม
การเรยีนรู้ของ
นักเรียนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

-จัดซื้อคอมพิวเตอร์
จ านวน  3  เครื่อง 

- - 60,000.- 60,000.- 60,000.- มีสื่อคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียน 
การสอนเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ 

- เด็กนักเรียนมี
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
การเรยีนการสอ
อย่างเพียงพอ
ส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

กองการ 
ศึกษา ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 จัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม 

-เพื่อจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม
ส าหรับโรงเรียน
บ้าน 
โคกตูม 

-จัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม จ านวน  5  
ชุด 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- มีเครื่องเล่นสนาม
ส าหรับส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้
เหมาะสมกับวัยและ
เต็มตามศักยภาพ 

- เด็กนักเรียนมี
เครื่องเล่นสนาม
เพียงพอส่งผลให้
เด็กมีพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม-จิตใจและ
สติปัญญามี
คุณภาพและ
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษา ฯ 

27 จัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม 

-เพื่อจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม
ส าหรับโรงเรียน
บ้าน 
โคกรัง 

-จัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม จ านวน  2 
ชุด 

- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- มีเครื่องเล่นสนาม
ส าหรับส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้
เหมาะสมกับวัยและ
เต็มตามศักยภาพ 

- เด็กนกัเรียนมี
เครื่องเล่นสนาม
เพียงพอส่งผลให้
เด็กมีพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม-จิตใจและ
สติปัญญามี
คุณภาพและ
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษา ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 สนามเด็กเล่น
หรรษา 

-เพื่อจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม
ส าหรับโรงเรียน
บ้าน 
ราษฎร์นยิม 

-จัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม  
จ านวน  4 ชุด 

- - 150,000.- 150,000.- 150,000.- มีเครื่องเล่นสนาม
ส าหรับส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้
เหมาะสมกับวัยและ
เต็มตามศักยภาพ 

- เด็กนักเรียนมี
เครื่องเล่นสนาม
เพียงพอส่งผลให้
เด็กมีพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม-จิตใจและ
สติปัญญามี
คุณภาพและ
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษา 
ฯ 

29 ส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้าน
ดนตร ี

-เพื่อจัดซื้อ
เครื่องดนตรีวง
ดุริยางคส์ าหรับ
โรงเรียนบ้าน
ราษฎร์นยิม 

-จัดซื้อเครื่องดนตรี
วงดุริยางค์   
จ านวน  1  ชุด 

- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- การเรยีนการสอน
ด้านดนตรีเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

-เด็กนักเรียนมี
เครื่องดนตรีวง
ดุริยางคส์ าหรับ
การเรยีนการสอน
อย่างเพียงพอ
ส่งผลให้การเรียน
การสอนเกดิ
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
ฯ 

30 น้ าดื่มสะอาด -เพื่อจัดซื้อ
เครื่องกรองน้ า
ส าหรับโรงเรียน
บ้านราษฎร์นยิม 

-จัดซื้อเครื่องกรอง
น้ า  จ านวน  1  
เครื่อง 

- - 70,000.- 70,000.- 70,000.- มีน้ าดื่มสะอาด   
มีคุณภาพและถูก
สุขลักษณะ 

-เด็กนักเรียนมีน้ า
ดื่มที่สะอาด  
ปลัดภยั  และถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

กองการศึกษา 
ฯ 
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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) 

2565 
(บาท) 

31 จัดซื้อเครื่อง
ดนตรสีากล 

-เพื่อจัดซื้อ
เครื่องดนตรี
สากลส าหรบั
โรงเรียนบ้าน
หนองม่วงพัฒนา 

-จัดซื้อเครื่องดนตรี
สากล  จ านวน  1 
ชุด 

- - 70,000.- 70,000.- 70,000.- การเรยีนการสอน
ด้านดนตรีเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

-เด็กนักเรียนมี
เครื่องดนตรี
สากลส าหรบัการ
เรียนการสอน
อย่างเพียงพอ
ส่งผลให้การเรียน
การสอนเกดิ
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
ฯ 

รวม  31  โครงการ - - 8,640,000 8,640,000 8,640,000    
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  -   งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมภาษา
อาเซียนน่ารู้ 
ส าหรับ
ประชาชนท่ัวไป 

- เพื่อให้
ประชาชนท่ัวไป
มีความรูเ้กี่ยวกับ
ภาษาอาเซียน
เบื้องต้นที่ส าคัญ
และสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

- ประชาชนท่ัวไปใน
เขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โคกตูม 

- - 60,000.- 60,000.- 60,000.- ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้เกี่ยวกับภาษา
อาเซียนเบื้องต้นที่
ส าคัญและสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

- ประชาชนท่ัวไป
มีความรูเ้กี่ยวกับ
ภาษาอาเซียน
เบื้องต้นที่ส าคัญ
และสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กองการศึกษาฯ 

รวม  1  โครงการ - - 60,000.- 60,000.- 60,000.-    
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4.2  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-  งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิน่ 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมด้าน
จริยธรรม 
การเรยีนรู้   
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

- เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน  
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

- เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นท่ีบริหารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

- - 5๐,๐๐๐.- 
 

5๐,๐๐๐.- 
 

5๐,๐๐๐.- 
 

เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- เด็กและเยาวชน
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษาฯ 

2 สืบสานประเพณ ี
แห่เทียนพรรษา 

- เพื่ออนุรักษ์
และสบืสาน
ประเพณีของ
ชาวพุทธให้คง
อยู่ต่อไปร่วมทั้ง
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม
ร่วมกันในชุมชน 

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป  
ในต าบลโคกตูม 

- 
 

- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

- ประเพณีอันดี
งามทาง
พระพุทธศาสนา
คงอยู่ต่อไปและ
สืบทอดไปสู่
อนุชนรุ่นหลัง 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

-  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์   ฟื้นฟู
ประเพณีอันดี
งามของไทยและ
สืบทอดให้คงอยู่
ต่อไป  รวมทั้ง
เพื่อเป็นการ
สร้างความสมัคร
สมานสามัคคีใน
การท ากิจกรรม
ร่วมกันในชุมชน   

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป  
ในต าบลโคกตูม 

- 
 

- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

- เกิดการมสี่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู   
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยไว้  และ
สืบทอดต่อไป 
รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

4 จัดงานประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อสืบทอดและ
อนุรักษ์ประเพณี
ของไทยไว้ 

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป  
ในต าบลโคกตูม 

- - 150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

- เกิดการมสี่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู   
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยไว้  และ
สืบทอดต่อไป 
รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้า 132 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  วัน
ส าคัญทาง
ศาสนา   
และประเพณ ี
ต่าง ๆ   

-  เพื่ออนุรักษ์
และสบืทอด
พิธีกรรมทาง
ศาสนาและ
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของไทยให้
คงสืบไป 

-  เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปใน
ต าบล 
โคกตูม 

- 
 

- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมไดร้่วมท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา
และวันส าคัญทาง
ศาสนาให้คงอยู่สืบไป 

-  พิธีกรรมทาง
ศาสนา   
และวันส าคัญ
ทางศาสนา 
ตลอดจน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของไทยคง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

6 ส่งเสริม  
อนุรักษ์ศิลปะ  
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

-  เพื่อยกย่อง
และอนุรักษ์
ศิลปะและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

-  ประชาชนในเขต
ต าบล 
โคกตูม 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

 ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมไดร้่วมศิลปะ  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ยังคงอยู่และสืบทอด
ไปสู่อนุชนคนรุ่นหลัง 

- ศิลปะ  และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังคงอยู่
และสบืทอดไปสู่
อนุชนคนรุ่นหลัง 

กองการศึกษาฯ 

7 เข้าร่วมงาน
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น”งาน
เทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อม
กุ้งชมทุ่งนกประ
โคนชัย   
 

- เพื่อสืบทอด
และอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงไว ้

- ประชาชนภาย 
ในต าบลโคกตูม 

- - 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมไดร้่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

- ประเพณีอันดี
งามท้องถิ่นยังคง
อยู่และสืบไป 

กองการศึกษา 
ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 เข้าร่วมงาน
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น”งาน
เทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อม
กุ้งชมทุ่งนกประ
โคนชัย   
 

- เพื่อสืบทอด
และอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงไว ้

- ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

- - 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

- ประเพณีอันดี
งามท้องถิ่นยังคง
อยู่และสืบไป 

กองการศึกษา 
ฯ 

9 จัดงานอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น”งาน
เทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่ง
นกประโคนชัย”   
 

- เพ่ืออุดหนุน
ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
ประโคนชัย   
ในการจัดงาน 
“งานเทศกาล
ข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้ง 
ชมทุ่งนกประ
โคนชัย”   

- ประชาชน
ภายในอ าเภอประ
โคนชัย 

- - 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้
ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

- ประเพณีอันดี
งามท้องถิ่น
ยังคงอยู่ 
และสืบไป 

กองการศึกษา 
ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดงานอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
เมอืงบุรีรัมย์  
(งานวัน
สถาปนาเมือง
แปะ) 

- เพ่ืออุดหนุน
ส านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์ ในการจัด
งานอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์   เพื่อ
สร้างจิตส านึกของ
คนบุรีรัมย์ให้เกิด
ความจงรักภักดีใน
สถาบัน มีความรัก
ชาติ รักแผ่นดิน 
เกิดความรัก
สามัคคีของ
ประชาชนใน
จังหวัดบุรีรัมย ์

- คนบุรีรัมย์มี
จิตส านึก “รัก
ชาติจงรักภักดี” 

- - 
 

5,000.- 
 

5,000.- 
 

5,000.- 
 

คนบุรีรัมย์มี
จิตส านึก       
รักชาติ จงรักภักดี 

- คนบุรีรัมย์มี
จิตส านึก รัก
ชาติ จงรักภักดี 
 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 การจัดงาน
ประเพณ ี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

- เพื่ออุดหนุน
ส านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์ ในการจัด
งานประเพณ ี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

- เพื่ออุดหนุน
จังหวัดบุรีรมัย ์

- - 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

- เกิดการมสี่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู   
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยไว้  และ
สืบทอดต่อไป 
รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

12 โครงการจดังาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 
อ าเภอประโคน
ชัย  

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามให้อยู่คู่คน
ไทยตลอดไป 

- เพื่ออุดหนุน
อ าเภอประโคนชัย 

- - 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

เกิดการบรูณาการ
ร่วมในทุกภาคส่วน 

ประชาชนต าบล
โคกตูมได้เห็น
ประเพณีอันดีงาม
และรักษาสืบ
ต่อไป 

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการ
ท่องเที่ยว
ปราสาทเมืองต่ า 
ตามรอยอาย
ธรรมขอม   

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบ
ใหม่ๆ มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

- เพื่ออุดหนุน
อ าเภอประโคนชัย 

- - 
 

15,000.- 
 

15,000.- 
 

15,000.- 
 

เกิดการบรูณาการ
ร่วมในทุกภาคส่วน 

สามารถส่งเสริม
การท่องเทีย่วใน
รูปแบบใหม่ๆ มี
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 สืบสานประเพณี
แซนโฎนตา 

- เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นของชาวเขมร 

- เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปในต าบล 
โคกตูม 

- - 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

- เกิดการมสี่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู   
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยไว้  และ
สืบทอดต่อไป 
รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

รวม 14  โครงการ - - 1,060,000 1,060,000 1,060,000    
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-   งานวิชาการ  วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมจัดใหม้ี
แหล่งท่องเที่ยว 
ในชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมให้
มีแหล่งท่องเที่ยว
เชงิอนุรักษ์พุทธ
ศาสนา ในเขต
ต าบล 
โคกตูม 

- วัดในเขตต าบล 
โคกตูม 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมไดร้่วม
อนุรักษแ์หล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนา 

- เกิดการมสี่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู   
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนา 
รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

รวม  1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000    
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  4.3  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
   -  งานสวนสาธารณะ 
   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อม
เครื่องเล่นสนาม
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 

- เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  
อารมณ-์จิตใจ 
สังคม และ
สติปัญญา
เหมาะสมกับวัย
และเต็มตาม
ศักยภาพ 

- ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น งานปรับพื้นที่
บริเวณด้านหน้า
ศพด.ขนาดตามแบบ
ที่อบต.โคกตูม
ก าหนด 

- - 400,000 400,000 400,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมีสนาม
เด็กเล่นท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกตูม
มีสนามเด็กเล่น
เพื่อใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้
เด็กมีพัฒนาการ
ได้เหมาะสม 
กับวัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

2 ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อม
เครื่องเล่นสนาม
ส าหรับศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ ์

- เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  
อารมณ-์จิตใจ 
สังคม และ
สติปัญญา
เหมาะสมกับวัย
และเต็มตาม
ศักยภาพ 

- ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น งานปรับพื้นที่
บริเวณด้านหน้า
ศพด.ขนาดตามแบบ
ที่อบต.โคกตูม
ก าหนด 

- - 400,000 400,000 400,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณม์ีสนามเด็ก
เล่นท่ีได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ ์
มีสนามเด็กเล่น
เพื่อใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้
เด็กมีพัฒนาการ
ได้เหมาะสมกับ
วัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ ์

- เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ ์

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ ์

- - 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณม์ีภมูิทัศน์ท่ี
สวยงามและเอือ้ต่อ
การเรยีนรู้ของเด็ก 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์มี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงามและเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้
ของเด็ก 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

รวม  3  โครงการ - - 850,000 850,000 850,000    
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  4.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
   - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ต่อเติมหลังคา
อาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 

- เพื่อต่อเติม
หลังคาอาคาร
เรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมให้
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ต่อเติมอาคาร
หลังคาเหล็กพร้อม
โครงหลังคาเหล็ก 
ขนาดตามแบบที่
อบต.โคกตมูก าหนด 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกตูม
มีอาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

4 ต่อเติมหลังคา
อาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ ์

- เพื่อต่อเติม
หลังคาอาคาร
เรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์ใหไ้ด้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ต่อเติมอาคาร
หลังคาเหล็กพร้อม
โครงหลังคาเหล็ก 
ขนาดตามแบบที่
อบต.โคกตมูก าหนด 

- - 200,000.- 200,000.- 200,000.- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณม์ีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ์มี
อาคารเรยีนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปรับปรุงปู
กระเบื้องพื้น
ห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 

- เพื่อปรับปรุง
และปูพ้ืน
กระเบื้อง
ห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 

รื้อพื้นไม้เดิม และปู
กระเบื้องพื้นขนาด
กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร 
และตามแบบท่ี
อบต.โคกตมูก าหนด   

- - 14,000.- 14,000.- 14,000.- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมี
ห้องเรียนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกตูม 
มีอ่างล้างหน้า
แปรงฟันท่ีถูก
สุขลักษณะ  
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

7 ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ ์

-เพื่อปรับปรุง
อาคารเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์
ให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียนขนาดกว้าง12 
เมตร ยาว  18  
เมตรพร้อมตดิตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน  
ขนาด  24,000 บี
ทียู  จ านวน  4  ชุด 

- - 5000,000.- 5000,000.- 5000,000.- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณม์ีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ์มี
อาคารเรยีนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

8 ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 

-เพื่อปรับปรุง
อาคารเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกตูม
อนุสรณ์ใหไ้ด้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

--เพือ่ปรับปรุง
อาคารเรยีนขนาด
กว้าง12 เมตร ยาว  
18  เมตรพร้อม
ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน  
ขนาด  24,000  
บีทียู จ านวน  4 ชุด 

- - 5000,000.- 5000,000.- 5000,000.- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมี
อาคารเรยีนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กต าบล 
โคกตูมมีอาคาร
เรียนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 

-เพื่อปรับปรุง
อาคารเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกตูม
อนุสรณ์ใหไ้ด้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

--เพื่อปรับปรุง
อาคารเรยีนขนาด
กว้าง12 เมตร ยาว  
18  เมตรพร้อม
ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน  
ขนาด  24,000  
บีทียู   
จ านวน  4 ชุด 

- - 5000,000.- 5000,000.- 5000,000.- ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กต าบล 
โคกตูมมีอาคาร
เรียนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

9 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ ์

-เพื่อก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้ในการ
เรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเปลีย่น
ราษฎร์อนุสรณ ์

-ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
ขนาดกว้าง  14  
เมตร  ยาว  8  
เมตร  สูง  4.50  
เมตร 

- - 500,000.- 500,000.- 500,000.- เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์มี
อาคารอเนกประสงค์ที่
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
100 % 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์มี
อาคารอเนกประสงค์ใช้
ส าหรับในการจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์มี
อาคาร
อเนกประสงค์ใช้
ในการจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอนได้อย่าง
เหมาะสม และ
เอื้อต่อการเรียนรู ้
ของเด็ก 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคก
ตูม 

-เพื่อก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้ในการ
เรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
โคกตูม 

-ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
ขนาดกว้าง  12  
เมตร  ยาว  15  
เมตร   
สูง  4.50  เมตร 

- - 810,000.- 810,000.- 810,000.- เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมี
อาคาร
อเนกประสงค์ที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 100 % 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูมมี
อาคาร
อเนกประสงค์ใช้
ส าหรับในการจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกตูม
อนุสรณม์ีอาคาร
อเนกประสงค์ใช้
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอนได้อย่าง
เหมาะสม และ
เอื้อต่อการเรียนรู ้
ของเด็ก 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา
ฯ 

รวม  10  โครงการ - - 16,724,000 16,724,000 16,724,000    

 


