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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ในเขตจังหวัดที่ 1.เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีและ 3 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมต่อยอด
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ สร้างหมู่บ้าน
ให้พัฒนาและยั่งยืนสบื
ต่อไป 

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านโคกตูม 
หมู่ที่ 2 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสืบเรียนรู้ 
สร้างหมู่บา้นให้
พัฒนาและยั่งยืน
ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

ต่อยอดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ สร้าง
หมู่บ้านให้พัฒนา
และยั่งยืนสืบ
ต่อไป 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
 

แบบ ผ 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการหมู่บ้าน
ครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน  
 

เพื่ออบรมส่งเสรมิให้
ความรู้ พร้อม ฝึก
อาชีพด้านต่างๆให้กับ
ประชาชนสามารถ
น าไปประกอบอาชีพ
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

หมู่บ้านครัวเรือน
สัมมาชีพ บ้านโคกตูม 
หมู่ที่ 2 บ้านจบกเกร็ง 
หมู่ที่ 6 และ บ้านหนอง
ม่วงพัฒนา หมู่ที่ 7 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
มีความรู้และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

ประชาชนมีความรู้ 
ฝึกอาชีพด้าน
ต่างๆให้กับ
ประชาชน 
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน 

กองส่งเสริม
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการหมู่บ้าน
ครัวเรือน
สัมมาชีพและ
คุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อ 
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 
 

เพื่ออบรมส่งเสรมิให้
ความรู้ พร้อมฝึก
อาชีพให้กับผู้มีรายได้
น้อย ผู้ตกเกณฑ์ ตก
เกณฑส์ ารวจ ได้น า
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้มีรายได้น้อย ตกเกณฑ์
ส ารวจ ภายในต าบลโคก
ตูม 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
มีความรู้และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

ประชาชนมีความรู้ 
ฝึกอาชีพด้าน
ต่างๆให้กับผูม้ี
รายได้น้อย ตก
เกณฑส์ ารวจ
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน 

กองส่งเสริม
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการฝึกอบรม
อาชีพ 

เพื่ออบรมส่งเสรมิให้
ประชาชนมีอาชีพมี
รายได ้

ประชาชนท่ีมีความสนใจ
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
มีความรู้ในการฝึก
อาชีพด้านต่างๆ 

ประชาชนมีความรู้ 
ฝึกอาชีพด้าน
ต่างๆ 

กองส่งเสริม
สวัสดิการ

สังคม 

รวม  4  โครงการ - - 180,000 180,000 180,000    
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๒.2แผนงานการเกษตร  
 - งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
กลุ่มอาชีพ  
(การผลติเมล็ด
พันธ์ข้าวชุมชน) 

เพื่ออบรมส่งเสรมิกลุ่ม
อาชีพในการผลิตเมลด็
พันธุ์ข้าวชุมชน 

อบรมส่งเสรมิและทัศนะ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ของกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลโคกตูม 

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิต
เมลด็พันธ์ข้าว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

มีเมล็ดพันธ์ุข้าว
ชุมชนที่มีคุณภาพ
และเพิ่มรายได้
ให้แก่ชุมชน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกรภายใน
ต าบลโคกตูม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มเกษตรกรโดย
มีการแลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกัน 

อบรม/ศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพทางการเกษตรที่
ประสบความส าเรจ็ 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงปลูกพืชอายุ
สั้นหลังฤดูกาล
เก็บเกี่ยว  

เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน
และฟื้นฟูสภาพดินให้
ดีขึ้น เพื่อลดการเผา
ตอชังข้าว 

ฝึกอบรมอาชีพปลูกพืช
อายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวภายในต าบลโคกตูม 

- - 20,000 20,000. 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

มีการปรับปรุง
บ ารุงดินและฟื้นฟู
สภาพดินใหด้ีขึ้น 
เพื่อลดการเผาตอ
ชังข้าว 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ขยายเชื้อไตรโค
เดอร์มา 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ขยายเชื้อไตรโคเดอร์
มา 

1.เด็กและเยาวชน อายุ 
10 – 25  ปี ท่ีสนใจ
เกษตรระดับหมู่บ้าน  
2.ประชาชนท่ัวไปใน
ต าบลโคกตูม 

- - 24,800 24,800 24,800 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

ประชาชนมีความรู้
ในการขยายเช้ือ
ไตยโคนดอรม์า 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

5 โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช 

เกษตรกรทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนและ
ชุมชนสามารถพ่ีง
พาตนเองได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองส่งเสริม
การเกษตร 

6 โครงการส่งเสริม
การเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎี
ใหม ่

เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเอง
โดยอาศัยปจัจัยภายใน
ภาคการผลติของตน 

ครัวเรือนท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมทั้ง 
๑๐ หมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

ประชาชนและ
ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

7 โครงการส่งเสริม
การปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายไดจ้าก
การปลูกผัก 

ประชาชนท่ีสนใจการ
ปลูกผักท้ัง ๑๐ หมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

ประชาชนและ
ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการตรวจ
วิเคราะหด์ิน 

เพื่ออบรมส่งเสรมิ
เกษตรกรในการ
วิเคราะหด์ินในพ้ืนท่ี
เพื่อใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร 

เกษตรกรภายในต าบล
โคกตูม 

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

ประชาชนและ
ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

9 โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

เพื่ออบรมส่งเสรมิ
เกษตรกรในการ
วิเคราะหด์ินในพ้ืนท่ี
เพื่อใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร 

เกษตรกรภายในต าบล
โคกตูม 

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 ข้ึนไป 

ประชาชนและ
ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม   9  โครงการ - - 224,800 224,800 224,800    

 
 

 
 
 
 
 

 


