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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน                                                                                   
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการประกวด
หมู่บ้านน่าอยู ่
ต าบลโคกตูม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาความ
สะอาดของหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 1 - 10 20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- หมู่บ้านสะอาด 
เชิงประโยชน์ 
-การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

หมู่บ้านน่าอยู่และ
ประชาชนเกิดการมี
ส่วนร่วม 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ 01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ณ ท่ีท า
การ อบต.โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนท่ีมาใช้
บริการมสีถานท่ีผักผ่อน
หย่อนใจ 

ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
โคกตูม 

200,000 200,000 200,000. 200,000 เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 70 ข้ึน
ไปในความ
สวยงาม  
เชิงคุณภาพ 
- ความร่มรื่นและ
ความสวยงาม 

ประชาชนท่ีมาใช้
บริการมสีถานท่ีผัก
ผ่อนหย่อนใจ 

กองส่งเสริม
การเกษตร/
ส านักปลดั 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในต าบล 
โคกตูม 

เพื่อให้ต าบลโคกตูมมี
ความราบรื่นร่มเย็นและ
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลโคกตูม 

500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 70 ข้ีน
ไปในความ
สวยงาม 
เชิงคุณภาพ 
- ความร่มรื่นและ
ความสวยงาม 

เกิดความร่มรื่นและ
ความสวยงาม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 3  โครงการ - - 720,000 720,000 720,000 720,000 - - - 
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5.2 แผนงาน   การเกษร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูก
ต้นไม้ (ท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว) 

เพื่อฟ้ืนฟูความสมดลุ
ให้แก่ระบบนิเวศ ด้วย 
การรณรงค์ และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชน
ทุกคนเข้ามามสี่วนร่วม 

ปลูกต้นไม้(ท้องถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว)
ฟื้นฟูความสมดลุให้แก่
ระบบนิเวศ ด้วยการรณรงค์ 
และสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- จ านวนต้นไม้ที่
ปลูก 
เชิงคุณภาพ 
- ความสมดลุของ
ระบบนิเวศ 
เชิงประโยชน 
- การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ฟื้นฟูความสมดลุ
ให้แก่ระบบนิเวศ 
ด้วย การรณรงค์ 
และสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนทุกคน
เข้ามามสี่วนร่วม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการหนึ่งคน  
หนึ่งต้นหนึ่งฝน  
เพื่อประชาชน 
ชาวไทย 

เพื่อให้เกิดความร่มรื่น
และสวยงาม 

หมู่ที่ ๑- ๑๐ 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
-จ านวนต้นไม้ปลูก 
-จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ความสมดลุของ
ระบบนิเวศ 
เชิงประโยชน 
- การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ฟื้นฟูความสมดลุ
ให้แก่ระบบนิเวศ 
ด้วย การรณรงค์ 
และสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนทุกคน
เข้ามามสี่วนร่วม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการแจก 
กล้าไม้ เพ่ือ
รณรงค์ ปลูก
ต้นไมภ้ายในเขต
ต าบลโคกตูม 

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปลูกต้นไม ้

หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๑๐ 10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ความสมดลุของ
ระบบนิเวศ 
เชิงประโยชน 
- การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ฟื้นฟูความสมดลุ
ให้แก่ระบบนิเวศ 
ด้วย การรณรงค์ 
และสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนทุกคน
เข้ามามสี่วนร่วม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

4 ปลูกต้นไม้เฉลิม 
พระเกียรติพระ
นางเจ้าสิริกติิย์       
พระบรมราชินิ
นาถ 

เพื่อให้เกิดให้ประชาชน
เกิดความจงรักภักดตี่อ
พระนางเจ้าสิริกิตยิ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดความ
จงรักภักดีต่อพระ
นางเจ้า ฯ 

ประชาชนเกิดความ
จงรักภักดีต่อพระ
นางเจ้าสิริกติิย์
พระบรมราชินีนาถ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามบริเวณ
ทีส่าธารณะต าบล 
โคกตูม 

เพื่อบ ารุงและรักษาท่ี
สาธารณะ 

ล้อมรั้วลวดหนาม บริเวณ
ที่สาธารณะต าบลโคกตูม 

100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ70 ข้ึน
ไปท่ีล้อมเสรจ็ 
เชิงคุณภาพ 
- รักษาพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

เป็นการบ ารุงรักษา
ที่สาธารณะ 

กองช่าง 

6 โครงการอบรม 
สร้างจิตส านึกใน
การรักษา
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกฝังประชาชน
รู้จักการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนรู้จัก
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนรู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

รวม 6 โครงการ - - 210,000 210,000 210,000 210,000 - - - 

 


