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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านรักษาความมั่งคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัย 
 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และสามารถแก้ไข
อัคคีภัยได้ท้นทางการ 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม จ านวน 
100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันและลด
การเกิด
อัคคีภัย 

ประชาชนใน
ต าบลโคกตูม 
เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันและลด
การเกิดอัคคีภัย
และปฏิบัติตน
ขณะเกิดอัคคีภัย
ได้ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับ       
สาธารณภัยแก่
ประชาชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติและการ
ป้องกัน 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 
มีความรู้
เกี่ยวกับ       
สาธารณภัยแก่
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความรู้ความเข้า
เกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติและ
การป้องกัน 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมและ
เพิ่มศักยภาพอาสา 
สมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับ อปพร. 
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

อปพร. ภายในต าบล
โคกตูม 
จ านวน 100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการฝึก
ร้อยละ 60 
ขึ้นไปมีความรู้
ความเข้าใจ  

อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 
 

เพื่อฝึกให้ อปพร.  
มีความรู้ความเข้าใจ
ในหน้าที่ 

ประชาชนทั่วไป 
ภายในต าบลโคกตูม  
จ านวน 50 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้ารับการฝึก
ร้อยละ 60 
ขึ้นไปมีความรู้
ความเข้าใจ  

อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 

ส านักปลัด 

5 โครงการเตรียมความ
พร้อมและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน ช่วงเทศกาล 
วันปีใหม่ 
 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม 100 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัย  
ร้อยละ 60  
ในการเดินทาง 
ช่วงเทศกาล  

การป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม       หน้า  74 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการเตรียมความ
พร้อมและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความปลอดภยั 
น้อยละ 60 
ในการเดินทาง
ช่วงเทศกาล  

การป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

7 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน  เพื่อจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ 
อบต.โคกตูม และชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 
 

อาสาสมัครกู้ชีพ      
 ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 
ของประชาชน
ที่ได้รับการ
บริการมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
บริการทาง
การแพทย์อย่าง
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและการสวน
สนามวัน อปพร.  

เพื่อให้ อปพร.ต าบล
โคกตูมมีความพร้อม
เพรียง  

อุดหนุนทั่วไปที่ท า
การปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 
ขึ้นไป อปพร.มี
ความพร้อม
เพรียง 

อปพร.ต าบลโคก
ตูมมีความพร้อม
เพรียง 

ส านักปลัด 

9 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

เพื่อให้ อปพร.ต าบล
โคกตูมมีความพร้อม
ในการเกิดสาธารณ
ภัยอยู่เสมอ 

อุดหนุนทั่วไปที่ท า
การปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 60 
ขึ้นไป อปพร. 
มีความพร้อม
เมื่อเกิด 
สาธารณภัย 

 อปพร.ต าบล
โคกตูมมีความ
พร้อมในการเกิด
สาธารณภัยอยู่
เสมอ 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการเตรียมความ
พร้อมและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความปลอดภยั 
น้อยละ 60 
ในการเดินทาง
ช่วงเทศกาล  

การป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

7 โครงการเสริมสร้างการ
รับรู้เยาวชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะการด าเนินชีวิต
ที่ปลอดภัย มีส่วนร่วม
ในการสื่อสารเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือน
ภัยภายในโรงเรียน 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาอายุ
ระหว่าง  
12 – 18 ปี  
จ านวน  100 คน 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ร้อยละ 80 ผู้
เช้ารับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจในการ
อบรม 

ให้เยาวชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะการ
ด าเนินชีวิตที่
ปลอดภัย มีส่วน
ร่วมในการ
สื่อสารเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัย
ภายในโรงเรียน 

ส านักปลัด 

รวมทั้งหมด  7  โครงการ 485,000 485,000 485,000 485,000 485,000    
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6.2  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
                       -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล า
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะ 
ยาเสพติด สู่สังคม
ที่ยั่งยืน 

เพื่อปลูกจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนให้
ตระหนักถึงปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 
และมีบทบาทส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหา
ชุมชนของตนเอง 

ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสา
สมัครฯ จ านวน 10 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
10 คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมร้อย
ละ 60 ขึ้นไป
ให้ความส าคัญ
ต่อปัญหายา
เสพตด 
 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรม
และรณรงค์การ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด “จัดค่าย
เยาวชนยุคใหม่
ห่างไกลยาเสพ
ติด” 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด
แก่เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ 
อบต.โคกตูม 

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่ อบต.โคก
ตูม จ านวน100 คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมร้อย
ละ 60 ขึ้นร่วม
รณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 
 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 
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ล า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

เพื่อป้องกันและแก้
ไปปัญหายาเสพติด  
ต าบลโคกตูม 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สร้าง
ความสัมพันธ์
และการมีส่วน
ร่วมในการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ปรามปรามและ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

รวมทั้งหมด  3  โครงการ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000    

  
 
 
 
 
 


