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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.  ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
  2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการหมู่บ้าน
ครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน  
 

เพ่ืออบรมส่งเสริม 
ให้ความรู้ พร้อม 

  ฝึกอาชีพด้านต่างๆ
ให้กับประชาชน
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพเพ่ิม
รายได้ในครัวเรือน 

หมู่บ้านครัวเรือน
สัมมาชีพ บ้านโคกตูม 
หมู่ท่ี 2 บ้าน 
จบกเกร็ง หมู่ท่ี 6 
และ บ้านหนองม่วง
พัฒนา หมู่ท่ี 7 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 
60 ข้ึนไป มี
ความรู้และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

ประชาชนมีความรู้ 
ฝึกอาชีพด้าน
ต่างๆให้กับ
ประชาชน 
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
เพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน 

แผนชุมชน กองส่งเสริม
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ ผ 02/1 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการหมู่บ้าน
ครัวเรือน
สัมมาชีพและ
คุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 
 

เพื่ออบรมส่งเสริม 
ให้ความรู้ พร้อม 
ฝึกอาชีพให้กับ 
ผู้มีรายได้น้อย  
ผู้ตกเกณฑ์ส ารวจ  
ได้น าความรู้ไป
ประกอบอาชีพให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ผู้มีรายได้น้อย  
ตกเกณฑ์ส ารวจ 
ภายในต าบล 
โคกตูม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 
60 ขึ้นไป มี
ความรู้และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

ประชาชนมี
ความรู้ ฝึก
อาชีพด้าน
ต่างๆให้กับ 
ผู้มีรายได้น้อย 
ตกเกณฑ์
ส ารวจสามารถ
น าไป 

แผนชุมชน กองส่งเสริม
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ ทอผ้า
สิ้นตีนแดง ผ้า
ข้าวม้า 
 
  

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมเกษตรท า
อาชีพเสริมอีกทาง
หน่ึงเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย
ของประชาชน 

จัดอบรมส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ 
 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 
60 ขึ้นไป มี
ความรู้และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

ประชาชนมี
ความรู้ ฝึก
อาชีพด้าน
ต่างๆให้กับ 
ผู้มีรายได้น้อย 
ตกเกณฑ์
ส ารวจสามารถ
น าไป 

แผนชุมชน กองส่งเสริม
สวัสดิการ

สังคม 

รวมทั้งหมด  3  โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000     
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๒.2 แผนงานการเกษตร  
 - งานส่งเสริมการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2568 
   (บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ 
ฝึกอบรมอาชีพ  
(การผลิตเมล็ด
พันธ์ข้าวชุมชน) 

เพื่ออบรม
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน 

อบรมส่งเสริม
และทัศนะศึกษา
ดูงานนอก
สถานที่ของกลุ่ม
อาชีพภายใน
ต าบลโคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตเมล็ด
พันธ์ข้าว 
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

มีเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนที่มี
คุณภาพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ชุมชน 

แผนชุมชน กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการปลูก
พืชอายุสั้นหลัง
ฤดูกาลเก็บ
เก่ียว  

เพ่ือปรับปรุง
บ ารุงดินและ
ฟ้ืนฟูสภาพดิน
ให้ดีขึ้น เพ่ือลด
การเผาตอชัง
ข้าว 

ฝึกอบรมอาชีพ
ปลูกพืชอายุสั้น
หลังฤดูกาลเก็บ
เก่ียวภายใน
ต าบลโคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ 
เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 60 ขึ้น
ไป 

มีการปรับปรุง
บ ารุงดินและ
ฟ้ืนฟูสภาพดิน
ให้ดีขึ้น เพ่ือลด
การเผาตอชัง
ข้าว 

แผนชุมชน กอง
ส่งเสริม
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) 

3 โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช 

เพ่ือให้ความรู้ใน
การป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช 

เกษตรกรทั้ง 
10 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

ประชาชนและ
ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

แผนชุมชน กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

4 โครงการส่งเสริม
การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
รายได้จากการ
ปลูกผัก 

ประชาชนที่
สนใจการปลูก
ผักทั้ง ๑๐ 
หมู่บ้าน 

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

ประชาชนและ
ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

แผนชุมชน 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) 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เลี้ยง วัว ควาย เป็ด ไก่ 
ต าบลโคกตูม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
เกษตรท าอาชีพ
เสริมอีกทางหน่ึงเพื่อ
เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่ายของ
ประชาชน 

จัดอบรมส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 
60 ขึ้นไป มี
ความรู้และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมอีก
ทางหน่ึงเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลด
รายจ่ายของ
ประชาชน 

กองส่งเสริม
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ  
 
  

เพื่อเป็นการส่งเสริม
เกษตรท าอาชีพ
เสริมอีกทางหน่ึงเพื่อ
เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่ายของ
ประชาชน 

จัดอบรมส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 
60 ขึ้นไป มี
ความรู้และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมอีก
ทางหน่ึงเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลด
รายจ่ายของ
ประชาชน 

กองส่งเสริม
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมต่อยอด
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ สร้าง
หมู่บ้านให้พัฒนา
และยั่งยืนสืบต่อไป 

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้าน 
โคกตูม หมู่ที่ 2 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถสืบ
เรียนรู้ สร้าง
หมู่บ้านให้
พัฒนาและ
ยั่งยืนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ต่อยอดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
สร้างหมู่บ้านให้
พัฒนาและยั่งยืน
สืบต่อไป 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม   8  โครงการ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000    
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