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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ และท่ี 3  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต และท่ี 3 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
  2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ อบต.สัญจร 
พบปะประชาชน 
 

เพื่อให้พบปะพูดคุย
กับประชาชน รับฟัง
ความคิดเห็น
ประชาชนเพื่อน า
ปัญหามาเป็น
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
 

ภายในต าบลโคกตูม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อย 
60 ขึ้น ได้ร่วม
แสดงความ
คิดเห็นพบปะ
พูดคุยรับฟัง
ปัญหาต่างๆ 

ได้รับทราบ
ปัญหาพบปะ
พูดคุยกับ
ประชาชน รับฟัง
ความคิดเห็น
ประชาชนเพื่อน า
ปัญหามาเป็น
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
ต่อไป 

ส านักปลัด 

แบบ ผ 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้กับ
ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 
เกิดความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขอ
ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ
มากขึ้น 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูมเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายแก่ประชาชน
ภายในต าบล 
โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ
กฎหมาย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูมเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชนต าบล 
โคกตูมพร้อมทัศน 
ศึกษาดูงาน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ พรบ.
ส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 
และคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ 2546 

เด็ก เยาวชน 
กรรมการที่ปรึกษา
สภาเด็กและเยาวชน 
และเจ้าหน้าที่ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กและ
เยาวชน ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป
มีความรู้ความ
เข้าใจ พรบ. 
เยาวชนเด็ก
แห่งชาติ พ.ศ. 
2550 และ
คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 

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

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและองค์
ความรู้เร่ืองบทบาท
และคุณค่าของความ
เป็น/ชายหญิงในสังคม
พัฒนาการทางเพศ  

กลุ่มเด็กและเยาวชน
อายุระหว่าง 12-19 
ปี ในต าบลโคกตูม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 60 %         
ลดปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 

เด็กและเยาวชน
ท่ัวไปมีทักษะและ
ภูมิคุ้มกันในการ
จัดการกับสภาพ
อารมณ์ท่ีเก่ียวกับ
เร่ืองเพศ 

กอง
สวัสดิการฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

เพ่ือให้บุคคลใน
ครอบครัว ผู้น าชุมชน 
ผู้น าสตรี ผู้น ากลุ่มต่าง 
ๆ อาสาสมัคร
ประชาชนรับรู้ถึงโทษ
ทัณฑ์และความ
คุ้มครองทางกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอบ
แก่ผู้ถูกกระท า 

ผู้บริหารท้องถ่ินและ
พนักงานท้องถ่ินผู้น า
ชุมขน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ  
อาสาสมัครและกลุ่ม
สตรีในพ้ืนท่ี สมาชิก
ครอบครัวและ
ประชาชนท่ัวไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  60 % ลด
ปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก
และสตรี 

ผู้น าชุมชน กลุ่ม
สตรี สมาชิก
ครอบครัวและ
ประชาชนท่ัวไป
เข้าใจเก่ียวกับ
ปัญหาความรุ่น
แรงต่อเด็กและ
สตรี 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 อบรมคุณธรรม  
จริยธรรม                                                                                                                                                                         

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม   
 

- เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลโคกตูม 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

75 % ของ
เด็กและ
เยาวชนใน  
ต.โคกตูม  
เข้าร่วมกิจกรม 
- เด็กมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

-  เด็กและ
เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
และมีคุณธรรม  
จริยธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวมทั้งหมด  7  โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000    
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๒.2 แผนงานการเกษตร  
 - งานส่งเสริมการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มเกษตรกร
โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

อบรม/ศึกษาดูงาน
กลุ่มอาชีพทาง
การเกษตรที่ประสบ
ความส าเร็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขยายเชื้อ 
ไตรโคเดอร์มา 

เพ่ือให้ความรู้ใน
การขยายเชื้อ 
ไตรโคเดอร์มา 

1. เด็กและเยาวชน 
อายุ 10 – 25  ปี 
ที่สนใจเกษตรระดับ
หมู่บ้าน  
2. ประชาชนทั่วไป
ในต าบลโคกตูม 

24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ขยายเชื้อ 
ไตรโคเดอร์มา 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

3 โครงการส่งเสริม
การเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ 

เพื่อให้ชุมชน
พึ่งตนเองโดยอาศัย
ปัจจัยภายในภาค
การผลิตของตน 

ครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมทั้ง 
๑๐ หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ประชาชนและ
ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

เพื่ออบรมส่งเสริม
เกษตรกรในการ
วิเคราะห์ดินในพื้นที่
เพื่อใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร 

เกษตรกรภายใน
ต าบลโคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ประชาชนและ
ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวมทั้งหมด  4  โครงการ 114,800 114,800 114,800 114,800 114,800    
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๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ผู้สูงอายุภายในต าบล
โคกตูม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อบต.โคกตูม 
 

เพื่อเป็นหน่วย
ช่วยเหลือประสาน 
งานในการปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนของ  
อบต. โคกตูม 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60 % 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

ความเดือดร้อน 
ของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทาลง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความ 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000 10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้
ประสบปัญหา 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 60  

ความเดือดร้อน
ของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทาลง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น “สถานที่
กลาง” 

เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ของ อปท.ในเขต
อ าเภอประโคนชัย 
ในการรวบรวม
ข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ 
ในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุน อบต. 
บ้านไทร อ าเภอ 
ประโคนชัย 

12,000 12,000 12,000 ๑2,๐๐๐ 
 

๑2,๐๐๐ 
 

บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้
ประสบปัญหา 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 60 

ความเดือดร้อน
ของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทาลง 

ส านักปลัด 

5 โครงการช่วยเหลือด้าน
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนในพื้นที่ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ประชาชนอย่าง
เร่งด่วน 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 60 % 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ความเดือดร้อน 
ของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทาลง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการ ขับเคลื่อนตาม
พันธกิจสภากาชาดไทย 
เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ สงเคราะห์ผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม 
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน
จากผลกระทบการแพร่
ระบาดจากเชื้อโรค
ร้ายแรงในเขตพื้นที่
อ าเภอประโคนชัย 
(กิจกรรมกิ่งกาชาด
อ าเภอประโคนชัย) 
 

เพื่อบรรเทาทุกข์ 
สงเคราะห์ 
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียง 
และผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจาก
ผลกระทบการแพร่
ระบาดจากเชื้อโรค
ร้ายแรง เขตพื้นที่
อ าเภอประโคนชัย 
(กิจกรรมกิ่งกาชาด
อ าเภอประโคนชัย) 
 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอ 
ประโคนชัย   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ขึ้น 
ไป บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

บรรเทาทุกข์ 
สงเคราะห์ผู้
ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคม ผู้ป่วย
ติดเตียง และผู้ที่
ได้รับความ
เดือดร้อนจาก
ผลกระทบการ
แพร่ระบาดจาก
เชื้อโรคร้ายแรง
ในเขตพื้นอ าเภอ
ประโคนชัย 
(กิจกรรมกิ่ง
กาชาดอ าเภอ
ประโคนชัย) 
 

กอง
สวัสดิการ
สงัคม 

รวมทั้งหมด  6  โครงการ 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000   

 
 
 

 


