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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  1 โครงการถมที่
สาธารณประโยชน์  
ณ ป่าช้าสาธารณะ
ประโยชน ์
บ้านโคกตูม  หมู่ที่  2   

เพื่อปรับปรุงพื้นที
สาธารณประโยชน์ 

ด้านทิศเหนือกว้าง 
171  เมตร  ด้าน
ทิศตะวันออกกว้าง 
92  เมตรด้านทิศใต้
กว้าง 134  เมตร  
ด้านทิศตะวันตก
กว้าง 126  เมตร 
ถมดินสูงเฉลี่ย 
1  เมตร 

- - - 500,000 - ร้อยละ 60 
ขึ้นไปท่ีไดร้ับ
จากถมท่ีสา
ธารณ 
ประโยชน ์

ได้รับการปรับปรุง
พื้นที่สามารถใช้
ประโยชนไ์ด ้

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้้า
หนองตาหมึก 2 
บ้านราษฎร์นยิม  
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
มีความรม่รื่น เป็น
สถานท่ีผักผ่อนหย่อนใจ  

พื้นที่ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  ขนาดกว้าง 
6.00  ม. ยาว  
360  ม. 
พร้อมปรับปรุงถนน
รอบสระน้้า  ขนาด
กว้าง  3.00 ม. ยาว 
450 ม. หินคลุก
หนาเฉลี่ย  0.10 ม. 

- - - 500,000 - ร้อยละ 60 
ขึ้นไปท่ีไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
 

มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความรม่
รื่น เป็นสถานท่ีผัก
ผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ ณ ท่ีท้าการ อบต.
โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนท่ีมาใช้
บริการมสีถานท่ีผักผ่อน
หย่อนใจ 

ที่ท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 
โคกตูม 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
ขึ้นไปในความ
สวยงาม  
 

ประชาชนท่ีมาใช้
บริการมสีถานท่ี
ผักผ่อนหย่อนใจ 

กองส่งเสริม
การเกษตร/
ส้านักปลดั 

4 โครงการปรับปรุงรั้วลวด
หนามรอบสระน้้าหนอง
ปรือ บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่ 4  

เพื่อความปลอดภัยและ
อุบัติเหตุการจมน้้า 

รั้วลวดหนาม 
จ้านวน  5 แถว  
ยาว  880.00 
เมตร เสารั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 4"x4" ยาว 
2.50 เมตร 
จ้านวน  150  ต้น 

- - 81,000 - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

มีความปลอดภัย
และลดการเกิด
อุบัติเหตุการจมน้้า 

กองช่าง 

จ านวน  4  โครงการ - - 131,000 1,050,000 50,000    
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5.2 แผนงานการเกษตร 
 -  งานอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ า 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้ 
(ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว) 

เพื่อฟ้ืนฟูความสมดลุ
ให้แก่ระบบนิเวศ ด้วย 
การรณรงค์ และสร้าง
จิตส้านึกให้ประชาชน
ทุกคนเข้ามามสี่วนร่วม 

ปลูกต้นไม้(ท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว)ฟื้นฟู
ความสมดุลให้แก่
ระบบนิเวศ ด้วยการ
รณรงค์ และสร้าง
จิตส้านึกให้ประชาชน
ทุกคนเข้ามามสี่วน
ร่วม 

- - 20,000 20,000 20,000 ความสมดุล
ของระบบ
นิเวศเพิ่มขึ้น 
 

ฟื้นฟูความสมดลุ
ให้แก่ระบบนิเวศ 
ด้วย การรณรงค์ 
และสร้างจิตส้านึก
ให้ประชาชนทุก
คนเข้ามามสี่วน
ร่วม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการหนึ่งคน  หน่ึง
ต้นหนึ่งฝน  เพื่อ
ประชาชน 
ชาวไทย 

เพื่อให้เกิดความร่มรื่น
และสวยงาม 

หมู่ที่ ๑- ๑๐ 
 
 
 

- - 20,000 20,000 20,000 ความสมดุล
ของระบบ
นิเวศเพิ่มขึ้น 
 

ฟื้นฟูความสมดลุ
ให้แก่ระบบนิเวศ 
ด้วย การรณรงค์ 
และสร้างจิตส้านึก
ให้ประชาชนทุก
คนเข้ามามสี่วน
ร่วม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

จ านวน  2  โครงการ - - 40,000 40,000 40,000    

 


