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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี และ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเท่ียว 
  3.1  แผนงานการศึกษา  
   -  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

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 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียนใน ศพด.ของ 
อบต.โคกตูม 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ใน ศพด.ของอบต.
โคกตูมมีอาหารเสริม
(นม) ดื่มครบทุกคน 

- เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.โคกตูม จ านวน 
๒ แห่ง  จ านวน 
๑๐๐ คน 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารเสริม
(นม) โรงเรียน
ครบทุกคน   

เด็กนักเรียน 
มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและมี
พัฒนาสมวัย   

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

-  เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกตูม 

-  เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
โคกตูม ได้แก่ 
- อาหารกลางวัน 
- ค่าจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 
- ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ฯลฯ 

8๑๐,000.- 8๑๐,000.- 8๑๐,000.- 8๑๐,000.- 8๑0,000.- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด 
อบต.โคกตูม 
สามารถจัดการ
เรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัด  
อบต. โคกตูม 
สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นไปตาม
มาตรฐาน  
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก) 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

3 ทัศนศึกษา ศพด.สังกัด 
อบต. โคกตูม 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทั้ง  
๔ ด้าน คือ  ด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ – 
จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญาและให้เดก็
ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

 

เด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.โคกตูม 
จ านวน ๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด 
อบต.โคกตูม 
สามารถจัดการ
เรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เด็กมีพัฒนาการ
ทั้ง  ๔ ด้าน คือ   
ด้านร่างกาย  
อารมณ์ – จิตใจ  
สังคมและ
สติปัญญาได้
เหมาะสมกับวัย
รวมทั้ง ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์
จริงและเกิดความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 พัฒนา ครู ผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัด 
อบต. โคกตูม 

- เพื่อพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด อบต. 
โคกตูม  ให้มีความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนางาน ใน ศพด. 
สังกัด อบต.โคกตูม 
 

- ส่งบุคลากรครู 
ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด อบต.
โคกตูม เข้ารับการ
อบรม  ประชุม   
และสัมมนา 
จ านวน ๑๐  คน   

๘๐,๐๐๐.- 
 

๘๐,๐๐๐.- 
 

๘๐,๐๐๐.- 
 

๘๐,๐๐๐.- 
 

๘๐,๐๐๐.- 
 

ครู ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
สามารถปฏิบัติ 
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ครู ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ของ ศพด.และ
กองการศึกษาฯ
สังกัด อบต.  
โคกตูม มีความรู้
ความสามารถ
ด าเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

5 ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการ
การศึกษาของ อปท.
และกรรมการบริหาร 
ศพด. สังกัด  
อบต. โคกตูม 

- เพื่อสร้างความรู้
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
ในการบริหารจัด
การศึกษาและ
การศึกษาของ 
ศพด. สังกัด 
อบต. โคกตูม 

- คณะกรรมการ
การศึกษาของ อปท.
และคณะกรรมการ 
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด 
อบต.โคกตูม 

๘0,000.- 
 

๘0,000.- 
 

๘0,000.- 
 

๘0,000.- 
 

๘0,000.- 
 

คณะ
กรรมการฯ 
สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

กอง
การศึกษาฯ 

6 ป้องกันควบคุม 
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด 
อบต. โคกตูม 

- เพื่อป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ 
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัด  
อบต. โคกตูม 

- จัดอบรมผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโคกตูม 
จ านวน ๕๐ คน 
- ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์ 
จ านวน ๕๐ คน 
- ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรคติดต่อ 

๕0,๐๐๐.- 
 

๕0,๐๐๐.- 
 

๕0,๐๐๐.- 
 

๕0,๐๐๐.- 
 

๕0,๐๐๐.- 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 
อบต. โคกตูม
สามารถ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ 
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กได้ 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกตูม
สามารถป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ 
 

กอง
การศึกษาฯ 

และ 
ศพด.ต าบล 

โคกตูม 
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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) 

7 อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.โคกตูม 

- เพื่อให้ผู้ปกครอง
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัด 
อบต. โคกตูม 
มีความรู้เกี่ยวกับ 
การเลี้ยงดู 
เด็กปฐมวัย 

- จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง  
ทั้ง  ๒ ศูนย์ 
- ศพด.ต าบลโคกตูม 
จ านวน ๕๐ คน  
- ศพด. เปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์ 
จ านวน ๕๐ คน 
ในเร่ืองการเลี้ยงดู 
เด็กปฐมวัย 

๔0,๐๐๐.-  
  

๔0,๐๐๐.- 
  

๔0,๐๐๐.-  
  

๔0,๐๐๐.-   
 
       

๔0,๐๐๐.-  
  

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเลี้ยงดู 
เด็กปฐมวัย 

-  ผู้ปกครอง 
ทั้ง ๒ ศูนย์  
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเลี้ยงดู 
เด็กปฐมวัย 
ได้อย่างถูกต้องมี
พัฒนาการครบ 
๔ ด้าน  

กอง
การศึกษาฯ 

8 จัดซื้อเคร่ืองเล่นสนาม - เพื่อจัดซื้อเคร่ือง
เล่นสนามส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 

- จัดซื้อเคร่ืองเล่น
สนาม จ านวน  ๔ ชุด 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

- ๑๐0 % ของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้เล่นเคร่ือง
เล่นสนาม 
- มีเคร่ืองเล่น
สนามส าหรับ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ให้เหมาะสม
กับวัยและเต็ม
ตามศักยภาพ 

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

กอง
การศึกษาฯ

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
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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) 

9 แข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ใน ศพด.สังกัด อบต. 
โคกตูม มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  
อารมณ์ - จิตใจ   
สังคม และ 
สติปัญญา  

- เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.โคกตูม 

๒๐,๐๐๐.- 
 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

นักเรียนใน
ศพด. สังกัด
อบต.โคกตูม 
มีพัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ – 
จิตใจ สังคม
และสติปัญญา
ที่เหมาะสม 
กับวัย 

- นักเรียนใน
ศพด. สังกัด 
อบต. โคกตูม 
มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ – จิตใจ 
สังคม และ
สติปัญญา
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

10 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล คุณภาพ
การศึกษาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

๑. เพื่อให้ค าแนะน า
ช่วยพัฒนาครู 
ให้เกิดความเจริญ
งอกงามในวิชาชีพ 
๒. เพื่อมุ่งพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม  
ทั้ง ๒ ศูนย์ 
 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- ครู/ครูผดด. 
ได้รับนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ปีการศึกษาละ   
๑ คร้ัง 

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก 
/ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง ๒ ศูนย์มีการ
พัฒนาตนเอง
และผู้เรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม       หน้า  28 
 

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) 

11 โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
๒. เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเด็ก 
๓.  เพื่อให้มี 
พัฒนาการที่ดีทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
– จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
 

จัดกิจกรรมอย่างน้อย 
๒ กิจกรรม ให้กับ
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกตูมและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เปลี่ยนราษฎร์  
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี  
๑๐๐% 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีทั้งร่างกาย  
สังคม อารมณ์
และจิตใจ มี
คุณธรรม  
จริยธรรม  

กอง
การศึกษาฯ 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
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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) 

๑๒ ส่งเสริมความปลอดภัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ซ้อมแผนอัคคีภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้กับ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็ก 
๒. เพื่อซ้อมแผน
อัคคีภัย และเตรียม
ความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่าง ๆ หากเกิด
เหตุการณ์จริง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม  
ทั้ง ๒ ศูนย์ 

2,000.- 2,000.- 2,000.- 2,000.- 2,000.- เด็กนักเรียน/
ครู บุคลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ซ้อม
แผนอัคคีภัย 
ปีการศึกษาละ   
 ๑ คร้ัง 

เด็กนักเรียน/ครู 
บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
ซ้อมแผนอัคคีภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

๑๓ อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันเด็กจมน้ าใน
เด็กปฐมวัย 

เพื่ออบรมให้ความรู้
กับเด็กนักเรียนการ
ป้องกันเด็กจมน้ า 

เด็กนักเรียนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม จ านวน 
๕๐ คน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์  
จ านวน ๕๐ คน 
ได้รับการอบรม 
ปีการศึกษาละ ๑คร้ัง 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคก
และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์  
ปีการศึกษาละ    
๑ คร้ัง 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคก
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์  
ได้รับความรู้การ
ป้องกันเด็กจมน้ า 
 

กอง
การศึกษาฯ  

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
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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) 

14 อบรมให้ความรู้การเอา
ตัวรอดจากการติดรถ 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้
กับเด็กนักเรียนการ
เอาตัวรอดจากการ
ติดรถ 

เด็กนักเรียนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม จ านวน 
๕๐ คน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์  
จ านวน ๕๐ คน 
ได้รับการอบรม  
ปีการศึกษา ละ ๑ 
คร้ัง 

๒,000.- ๒,000.- ๒,000.- ๒,000.- ๒,000.- เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคก
และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์  
ปีการศึกษาละ 
๑ คร้ัง 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบล 
โคกตูม และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์  
ได้รับความรู้การ
ป้องกันเด็กจมน้ า 

กอง
การศึกษาฯ  

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

15 ส่งเสริมความปลอดภัย
ด้านวินัยการจราจร 

เพื่ออบรมให้ความรู้
กับเด็กนักเรียนด้าน
ความปลอดภัยด้าน
วินัยการจราจร 

เด็กนักเรียนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม จ านวน 
๕๐ คน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์  
จ านวน ๕๐ คน 
ได้รับการอบรม 
ปีการศึกษาละ 
๑ คร้ัง 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคก
และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์  
ปีการศึกษาละ  
๑ คร้ัง 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคก
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์  
ได้รับความรู้เร่ือง
วินัยการจราจร 
 

กอง
การศึกษาฯ  

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รบัผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 16 ต่อเติมหลังคาอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกตูม 

- เพื่อต่อเติมหลังคา
อาคารเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
โคกตูมให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- ต่อเติมอาคาร
หลังคาเหล็กพร้อม
โครงหลังคาเหล็ก 
ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว  14.00  
เมตร สูง  3.00  
เมตร เสา คสล. 
ส าเร็จรูป ขนาด  
5”X 5”X 3.00 
เมตร จ านวน  5  ต้น  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 98.00 ตร.ม. 
พร้อมเทพื้น คสล. 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- - ต่อเติม
หลังคาอาคาร
เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกตูม 
๑ หลัง 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกตูม 
มีอาคารเรียนที่
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ศพด.ต าบล 
โคกตูม/ 

กอง
การศึกษาฯ 

17 ต่อเติมมุ่งหลังคาเหล็ก 
(สรรไท) 
อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์ 

- เพื่อต่อเติมมุ่ง
หลังคาอาคาร
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้ในจัด
กิจกรรมต่างๆใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์ 

-ต่อเติมมุ่งหลังคา
เหล็ก (สรรไท) 
อาคารอเนกประสงค์   
จ านวน ๑ อาคาร 
ขนาดกว้าง  14  
เมตร  ยาว  8  เมตร   

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- - ต่อเติมมุ่ง
หลังคาเหล็ก 
(สรรไท) 
อาคาร
อเนกประสงค์ 
จ านวน๑ หลัง 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเปลี่ยน
ราษฎร์อนุสรณ์มี
อาคาร
อเนกประสงค์ใช้
ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ  

กองช่าง/ 
กอง

การศึกษาฯ 
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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) 

18 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมเคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกตูม 

-  เพื่อให้เด็กเล็กได้
มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์-
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาเหมาะสม
กับวัยและเต็มตาม
ศักยภาพ 

- ก่อสร้างสนาม 
เด็กเล่น งานปรับ
พื้นที่บริเวณด้าน 
หน้าศูนย์ ฯ ขนาด 
126.00 ตาราง
เมตร แล้วด าเนินการ
ดังน้ี 
 1. เทคาน คสล. 
ขนาด0.08 x 0.15 
x 23.00 เมตร และ
เททรายหยาบหนา 
0.15 เมตร พื้นที่
ทั้งสิ้น 51.00 
ตารางเมตร หรือ
ปริมาณทรายหยาบ
ทั้งสิ้น 7.65 
ลูกบาศก์เมตร 
 2. เท คสล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่
ทั้งสิ้น 51.00 
ตารางเมตร หรือมี
ปริมาณคอนกรีต
ทั้งสิ้น 7.65 
ลูกบาศก์ 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- - ก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น
พร้อมเคร่ือง
เล่นสนาม 

- ศพด.ต าบลโคก
ตูมมีสนามเด็ก

เล่นเพื่อใช้ในการ
จัดประสบการณ์

ให้แก่เด็ก
นักเรียน 

ศพด.ต าบล
โคกตูม/ 

กอง
การศึกษาฯ 
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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) 

19 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม 

- เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม 
๒ แห่ง 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๒ ศูนย์ ใน
สังกัดองค์การ
บริหาร 
ส่วนต าบล 
โคกตูม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
โคกตูมมีภูมิทัศน์
ที่สวยงามและ
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 

ศพด.ต าบล
โคกตูม/ 
กอง

การศึกษาฯ 

20 อบรมเด็ก เยาวชน
ห่างไกล 
ยาเสพติด   

- เพื่ออบรมและ
ป้องกันต่อต้าน 
ยาเสพติดมิให้ 
เกิดขึ้นกับเด็ก 
และเยาวชน   

- เด็กและเยาวชน
ในเขตต าบลโคก
ตูม 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - 75 % ของ
เด็กและ
เยาวชนใน ต.
โคกตูมเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

-  เด็กและ
เยาวชนรู้ถึงโทษ
และพิษภัยของ
ยาเสพติดและ
ห่างไกลจากยา 
เสพติด 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวมจ านวน  20  โครงการ 2,129,000.- 2,129,000.- 2,129,000.- 2,129,000.- 2,129,000.-    
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- งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 

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 จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้ดื่มอาหารเสริม 
(นม) 

-  เด็กนักเรียน  
ชั้น อนุบาล – ป.6  
ที่อยู่ในโรงเรียนใน
เขตบริการของ อบต. 
โคกตูม 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐
.- 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐
.- 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐
.- 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐
.- 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐
.- 

- เด็กอนุบาล - 
ป.6. ในต าบล
โคกตูมได้ดื่ม
อาหารเสริม
(นม) โรงเรียน 
ครบทุกคน 
 

- เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

2 อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน 
โคกตูม 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่
เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

- อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
โคกตูม 

700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- - เด็กนักเรียน  
ร.ร.บ้าน 
โคกตูม มี
อาหารกลางวัน
รับประทาน
ครบทุกคน 

- เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารวัน
เพียงพอและ 
ถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

3 อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านราษฎร์
นิยม 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่
เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

- อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านราษฎร์นิยม 

400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.
- 

400,000.
- 

- เด็กนักเรียน 
ร.ร.บ้าน
ราษฎร์นิยม มี
อาหารกลางวัน
รับประทาน
100 % 

- เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารวัน
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

4 อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
บ้านโคกรัง 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่
เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

- อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านโคกรัง 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- - เด็กนักเรียน 
ร.ร.บ้านโคกรัง 
มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน
100 % 

- เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารวัน
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนอง
ตะขบ 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่
เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

- อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน 
บ้านหนองตะขบ 

600,000.- 600,000.- 600,000.- 600,000.- 600,000.- - เด็กนักเรียน 
ร.ร.บ้าน 
หนองตะขบ  
มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน
100 % 
 

- เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารวัน
เพียงพอและ 
ถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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 อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
พัฒนา 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่
เพียงพอถูก
สุขลักษณะ 
ตามหลักโภชนาการ 

- อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน 
บ้านหนองม่วง
พัฒนา 

400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- - เด็กนักเรียน 
ร.ร.บ้านหนอง
ม่วงพัฒนา 
มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน
100 % 

- เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารวัน
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับโรงเรียนบ้าน
โคกตูม 

- เพื่อจัดซื้อสื่อการ
เรียนการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์
ส าหรับส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน
ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

- จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
จ านวน  20  
เคร่ือง 

340,400.- 340,400.- - - - - 70 % ของ
นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
โคกตูมได้ใช้
คอมพิวเตอร์ 
- มีสื่อ 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับ 
การเรียน  
การสอน
เพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ 

- เด็กนักเรียนมี
คอมพิวเตอร์ใช้
ในการเรียนการ
สอนอย่าง
เพียงพอส่งผลให้
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

8 จัดซื้อสื่อช่วยสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

- เพื่อจัดซื้อ 
โปรเจกเตอร์พร้อม
จอเพื่อใช้ในการ
เรียนการการสอน
ส าหรับโรงเรียนบ้าน
หนองม่วงพัฒนา 

- จัดซื้อโปรเจก
เตอร์พร้อมจอ  
จ านวน  6  ชุด 

- 120,000.- 120,000.- - - - นักเรียน
โรงเรียน 
บ้านหนองม่วง
พัฒนา ได้มี 
โปรเจกเตอร์ใช้
ส าหรับการ
จัดการเรียน
การสอนทุก
ระดับชั้น 
- มีสื่อ 
โปรเจกเตอร์
ส าหรับการ
เรียน การสอน
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

- เด็กนักเรียนมี
โปรเจกเตอร์ใช้
ในการเรียนการ
สอนอย่าง
เพียงพอส่งผลให้
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

9 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับโรงเรียนบ้าน
หนองตะขบ 

- เพื่อจัดซื้อสื่อการ
เรียนการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์
ส าหรับส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน
ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

- จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
จ านวน  3  เคร่ือง 

60,000.- 60,000.- - - - - 70 % ของ
นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
หนองตะขบได้
ใช้คอมพิวเตอร์ 
- มีสื่อ 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับการ
เรียน การสอน
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

- เด็กนักเรียนมี
คอมพิวเตอร์ใช้
ในการเรียนการ
สออย่างเพียงพอ
ส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 จัดซื้อเคร่ืองเล่นสนาม - เพื่อจัดซื้อเคร่ือง
เล่นสนามส าหรับ
โรงเรียนบ้าน 
โคกตูม 

- จัดซื้อเคร่ืองเล่น
สนาม จ านวน  5  
ชุด 

- - - 200,000.- 200,000.- - 70 % ของ
นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
โคกตูมได้เล่น
เคร่ืองเล่น
สนาม 
- มีเคร่ืองเล่น
สนามส าหรับ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ให้เหมาะสม
กับวัยและเต็ม
ตามศักยภาพ 

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

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

11 จัดซื้อเคร่ืองเล่นสนาม - เพื่อจัดซื้อเคร่ือง
เล่นสนามส าหรับ
โรงเรียนบ้าน 
โคกรัง 

- จัดซื้อเคร่ืองเล่น
สนาม จ านวน  2 
ชุด 

- - 50,000.- 50,000.- - - 70 % ของ
นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
โคกรังได้เล่น
เคร่ืองเล่น
สนาม 
- มีเคร่ืองเล่น
สนามส าหรับ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ให้เหมาะสม
กับวัยและเต็ม
ตามศักยภาพ 

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

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

12 สนามเด็กเล่นหรรษา - เพื่อจัดซื้อเคร่ือง
เล่นสนามส าหรับ
โรงเรียนบ้าน 
ราษฎร์นิยม 

- จัดซื้อเคร่ืองเล่น
สนาม จ านวน  4 ชุด 

- 150,000.- 150,000.- - - - 70 % ของ
นักเรียน
โรงเรียน 
บ้านราษฎร์
นิยมได้เล่น
เคร่ืองเล่น
สนาม 
- มีเคร่ืองเล่น
สนามส าหรับ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ให้เหมาะสม
กับวัยและเต็ม
ตามศักยภาพ 

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

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

13 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี 

- เพื่อจัดซื้อเคร่ือง
ดนตรีวงดุริยางค์
ส าหรับโรงเรียนบ้าน
ราษฎร์นิยม 

- จัดซื้อเคร่ืองดนตรี 
วงดุริยางค์   
จ านวน  1  ชุด 

- - 50,000.- 50,000.- - - 70 % ของ
นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ราษฎร์นิยมได้
ใช้เคร่ืองดนตรี
วงดุริยางค์ 
- การเรียนการ
สอนด้านดนตรี
เกิด 
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

- เด็กนักเรียนมี
เคร่ืองดนตรีวง
ดุริยางค์ส าหรับ
การเรียนการ
สอนอย่าง
เพียงพอส่งผลให้
การเรียนการ
สอนเกิด
ประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 น้ าดื่มสะอาด - เพื่อจัดซื้อเคร่ือง
กรองน้ าส าหรับ
โรงเรียนบ้านราษฎร์
นิยม 

- จัดซื้อเคร่ือง 
กรองน้ า จ านวน  1  
เคร่ือง 

70,000.- 70,000.- - - - - นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ราษฎร์นิยมทุก
คนมีน้ าดื่ม
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 
-มีน้ าดื่ม
สะอาด   
มีคุณภาพและ
ถูกสุขลักษณะ 

- เด็กนักเรียนมี
น้ าดื่มที่สะอาด  
ปลัดภัย  และถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

15 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี 

- เพื่อจัดซื้อเคร่ือง
ดนตรีวงดุริยางค์
ส าหรับโรงเรียนบ้าน
ราษฎร์นิยม 

- จัดซื้อเคร่ืองดนตรี 
วงดุริยางค์   
จ านวน  1  ชุด 

- - 50,000.- 50,000.- - - 70 % ของ
นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ราษฎร์นิยมได้
ใช้เคร่ืองดนตรี
วงดุริยางค์ 
- การเรียนการ
สอนด้านดนตรี
เกิด 
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

- เด็กนักเรียนมี
เคร่ืองดนตรีวง
ดุริยางค์ส าหรับ
การเรียนการ
สอนอย่าง
เพียงพอส่งผลให้
การเรียนการ
สอนเกิด
ประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

16 วันเด็กแห่งชาติ   - เพื่อให้เด็กได้รู้ถึง
ความส าคัญของตน
เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่   
ความรับผิดชอบ   
ระเบียบวินัย ที่มีต่อ
ตนเองและสังคม   
รวมทั้งเพื่อให้เด็ก
ได้รับความ
สนุกสนานและ 
ความเพลิดเพลิน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
และเยาวชนในต าบล
โคกตูม 

200,๐๐๐.- 
 

200,๐๐๐.- 
 

200,๐๐๐.- 
 

200,๐๐๐.- 
 

200,๐๐๐.- 
 

- 75 % ของ
เด็กและ
เยาวชนใน 
ต าบลโคกตูม
เข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กมี
พัฒนาการ
สมวัย 

- เด็กเห็นคุณค่า
และเข้าใจใน
บทบาทของ
ตนเองและได้รับ
ความรู้ ความ
สนุกสนานและ
เพลิดเพลิน 
รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวมจ านวน  16  โครงการ 4,870,400 4,870,400 4,870,400 4,870,400 4,870,400    



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม       หน้า  43 
 

3.2  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

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
สนับสนุนอุปกรณ์ 
การกีฬา 
 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

-  สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้กับหมู่บ้าน 
กลุ่มเด็ก และเยาวชน
ในต าบลโคกตูม 
 

๕0,000.- ๕0,000.- ๕0,000.- ๕0,000.- ๕0,000.- - เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ  
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬา 
และสุขภาพ
แข็งแรง 

หน่วยงาน
อื่น 

2 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ภายในต าบลโคกตูม 

- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

- จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน  10  
หมู่บ้าน 

200,000. 200,000. 200,000. 200,000. 200,000. - จ านวนเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 
 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

3 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมขบวน
แห่การแข่งขันกีฬา  
ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิดา
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

- ส่งนักกีฬาภายใน
ต าบลโคกตูมเข้าร่วม
ขบวนแห่และแข่งขนั
กีฬาประโคนชัยเกมส์  
ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐา
ธิดาเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- -จ านวน 
เยาวชนและ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 
 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการ “แข่งขันกีฬา
ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิดา
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

- อุดหนุนกิจกรรม
กีฬาให้แก่อ าเภอประ
โคนชัย ตามโครงการ 
“แข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิดา
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- - จ านวน 
เยาวชนและ
ประชาชนที่ 
เข้าร่วม
โครงการ 
 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

5 โครงการ “การแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทาน“พระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวิชราลงกรณ์ ฯ 
พระวชิรวรเกล้า
เจ้าอยู่หัว” 

- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

- อุดหนุนกิจกรรมกีฬา
ให้แก่อ าเภอประโคน
ชัยโครงการ “การ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทาน
“พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวิชรา 
ลงกรณ์ฯ พระวชิรวร
เกล้าเจ้าอยู่หัว” 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- - จ านวนเด็ก
และเยาวชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 
 

เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

จ านวนทั้งหมด  5  โครงการ 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000    
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-  งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 

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 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านจริยธรรม
การเรียนรู้  การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เพื่อส่งเสริมให้ 
เด็กและเยาวชน  
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 

- เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่บริหารของ
อบต. โคกตูม 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- - 85 % ของ
เด็กและ
เยาวชนได้ 
สืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

- เด็กและ
เยาวชนสืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 เข้าร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
”งานเทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่ง
นก 
ประโคนชัย”   
 

-  เพื่อสืบทอดและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงไว้ 

- ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

1๐0,000.- 
 

1๐0,000.- 
 

1๐0,000.- 
 

1๐0,000.- 
 

1๐0,000.- 
 

- 70 % ของ
ประชาชนใน
เขตต าบล 
โคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

- ประชาชนได้
ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามท้องถิ่น 
ยังคงอยู่และ
สืบไป 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 จัดงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น”งานเทศกาล
ข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้ง  ชมทุ่งนก 
ประโคนชัย”   
 

- เพื่ออุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอ
ประโคนชัยในการจัด
งาน”งานเทศกาล 
ข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้ง   
ชมทุ่งนก 
ประโคนชัย”  
 

- ประชาชนภายใน
อ าเภอประโคนชัย 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- - 70 % ของ
ประชาชนใน
เขตต าบลโคก
ตูมได้ร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

- ประชาชนใน
เขตต าบลโคกตูม
ได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
- ประเพณีอันดี
งามท้องถิ่นยังคง
อยู่และสืบไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 สืบสานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา 

- เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีของ
ชาวพุทธให้คงอยู่
ต่อไปร่วมทั้งส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ในชุมชน 

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  
ในต าบลโคกตูม 

๕0,000.- ๕0,000.- ๕0,000.- 
 

๕0,000.- 
 

๕0,000.- 
 

- 70 % ของ
ประชาชนใน
เขตต าบลโคก
ตูมได้ร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

- ประชาชนใน
เขตต าบล 
โคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
- ประเพณีอันดี
งามทาง
พระพุทธศาสนา
คงอยู่ต่อไปและ
สืบทอดไปสู่
อนุชนรุ่นหลัง 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

5 จัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

-  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์   
ฟื้นฟูประเพณีอันดี
งามของไทยและสืบ
ทอดให้คงอยู่ต่อไป  
รวมทั้งเพื่อเป็นการ
สร้างความสมัคร
สมานสามัคคีในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ในชุมชน   

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  
ในต าบลโคกตูม  

1๐0,000.- 
 

1๐0,000.- 
 

1๐0,000.- 
 

1๐0,000.- 
 

1๐0,000.- 
 

- 70 % ของ
ประชาชนใน
เขตต าบลโคก
ตูมได้ร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

- ประชาชนใน
เขตต าบลโคกตูม
ได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
- เกิดการมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู   
ประเพณีอันดี
งามของไทยไว้  
และสืบทอด
ต่อไป รวมทั้งเกิด
ความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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 จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อสืบทอดและ
อนุรักษ์ประเพณี 
ของไทยไว้ 

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  
ในต าบลโคกตูม 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

- 70 % ของ
ประชาชนใน
เขตต าบลโคก
ตูมได้ร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 

- ประชาชนใน
เขตต าบลโคกตูม
ได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
- เกิดการมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู   
ประเพณีอันดี
งามของไทยไว้  
และสืบทอด
ต่อไป รวมทั้งเกิด
ความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

7 ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  วันส าคัญทาง
ศาสนา  และประเพณี
ต่าง ๆ   

-  เพื่ออนุรักษ์และ
สืบทอดพิธีกรรมทาง
ศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงสืบไป 

-  เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปใน
ต าบลโคกตูม 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - 70 % ของ
ประชาชนใน
เขตต าบล 
โคกตูมได้ร่วม
ท านุบ ารุง 
พระพุทธ- 
ศาสนาและ 
วันส าคัญทาง
ศาสนา 
 

- ประชาชนใน
เขตต าบลโคกตูม
ได้ร่วมท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา
และวันส าคัญ
ทางศาสนาให้คง
อยู่สืบไป 
-  พิธีกรรมทาง
ศาสนา และวัน
ส าคัญทางศาสนา 
ตลอดจน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 
คงอยู่สืบไป 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

8 ส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปะ  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  เพื่อยกย่องและ
อนุรักษ์ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 

-  ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูม 

๑0,000.- ๑0,000.- ๑0,000.- 
 

๑0,000.- 
 

๑0,000.- 
 

- 70 % ของ
ประชาชนใน
เขตต าบล 
โคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ศิลปะ 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

- ประชาชนใน
เขตต าบลโคกตูม
ได้ร่วมศิลปะ  
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังคงอยู่
และสืบทอด
ต่อไป 
- ศิลปะ  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ยังคงอยู่และสืบ
ทอดไปสู่อนุชน
คนรุ่นหลัง 

กอง 
การศึกษาฯ 

9 การจัดงานประเพณี 
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

- เพื่อสืบทอดและ
อนุรักษ์ประเพณีของ
ไทยไว้ 

- ประชาชนทั้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

- 70 % ของ
ประชาชนใน
เขตต าบลโคก
ตูมได้ร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

- ประชาชนใน
เขตต าบลโคกตูม
ได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
- เกิดการมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู   
ประเพณีอันดี
งามของไทยไว้  
และสืบทอด
ต่อไป รวมทั้งเกิด
ความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษา 

ฯ 
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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) 

10 จัดงานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์ (งานวัน
สถาปนาเมืองแปะ) 

- เพื่ออุดหนุน
ส านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์ในการจัดงาน
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ เพื่อสร้าง
จิตส านึกของคน
บุรีรัมย์ให้เกิดความ
จงรักภักดีในสถาบัน 
มีความรักชาติ  
รักแผ่นดินเกิด 
ความรักสามัคคีของ
ประชาชนในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

- ประชาชนภายใน
จังหวัดบุรีรัมย์มี
จิตส านึก “รักชาติ
จงรักภักดี” 

5,๐๐๐.- 
 

5,๐๐๐.- 
 

5,๐๐๐.- 
 

5,๐๐๐.- 
 

5,๐๐๐.- 
 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
จัดงานอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์ 
 

- คนบุรีรัมย์มี
จิตส านึก รักชาติ 
จงรักภักดี 
 

กอง 
การศึกษาฯ 
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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) 

11 ส่งเสริมจัดให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยว 
ในชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมให้มี
แหล่งท่องเที่ยวเชงิ
อนุรักษ์พุทธศาสนา 
ในเขตต าบล 
โคกตูม 

- วัดในเขตต าบล 
โคกตูม 

๑0,000.- 
 

๑0,000.- 
 

๑0,000.- 
 

๑0,000.- 
 

๑0,000.- 
 

- ๗0 % ของ
ประชาชนใน
เขตต าบลโคก
ตูมได้ร่วม
อนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนา 
 

 - ประชาชนใน
เขตต าบลโคกตูม
ได้ร่วมอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนา
เกิดการมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู   
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนา 
รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

12 โครงการท่องเที่ยว
ปราสาทเมืองต่ าตาม
รอยอายธรรมขอม 

- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบ
ใหม่ๆมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

- เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
ประโคนชัย 

15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- - 70 % ของ
ประชาชนใน
เขตต าบลโคก
ตูมได้ร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

- ประชาชนใน
เขตต าบลโคกตูม
ได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
และฟื้นฟู   
ประเพณีอันดี
งามของไทยไว้  
และสืบทอด
ต่อไป รวมทั้งเกิด
ความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษา 

ฯ 
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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) 

13 สืบสานประเพณี 
แซนโฎนตา 

- เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นของชาวเขมร 

- เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไปใน
ต าบลโคกตูม 

๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- - 70 % ของ
ประชาชนใน
เขตต าบล 
โคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

- ประชาชนใน
เขตต าบลโคกตูม
ได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
และฟื้นฟู   
ประเพณีอันดี
งามของไทยไว้  
และสืบทอด
ต่อไป รวมทั้งเกิด
ความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวมทั้งหมด  13  โครงการ 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000    

 


