


 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)     

*************************** 
 

เนื่อง ด้วย   องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  ได้ด าเนินการ ทบทวนแ ผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖ ๑ - ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว  ในการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
วันที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาฯ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๔  ข้อ ๒๕  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล โคกมะขาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖ ๕)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ   วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดู
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล โคกมะขาม หมู่ที่ ๖  ต าบล โคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย   จังหวัด บุรีรัมย์   โทรศัพท์ ๐๔๔-
670774   

      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

    (ลงชื่อ) 
                (นายเหลือ  เดือนประโคน) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
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ค าน า 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล โคก
มะขามต้องด าเนินการจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการ
พัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  
๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ผู้อนุมัติ 
              (นายเหลือ  เดือนประโคน) 

                                           ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
                                           วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
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ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 

  
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต าบลโคกมะขามอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอประโคนชัย เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับ ต.ประโคนชัย เมื่อปี 2530 
ได้แยกจาก ต.ประโคนชัย ยกฐานะเป็น ต.โคกมะขามและเม่ือปี 2541 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตั้งอยู่เลขท่ี  260  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6  ต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่
ห่างออกไปจากตัวอ าเภอประโคนชัย  ประมาณ 7  กิโลเมตร ตามถนน ทางหลวงหมายเลข 24  ถนนสายโชค
ชัย – เดชอุดม(นครราชสีมา - อุบลราชธานี)ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประโคนชัยประมาณ 1  กิโลเมตรและห่าง
จากจังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ 51  กิโลเมตร   มีเขตติดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

-  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลจันดุม     อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
-  ทิศใต้   ติดต่อกับอบต.หนองบอน     อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ไพศาล          อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
-  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อบต.ประโคนชัย     อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  15,625 ไร่  หรือประมาณ  25  ตารางกิโลเมตร  
โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้านตามรายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขาม     มีพื้นท่ี   1,563  ไร ่
หมู่ที่ 2 บ้านโคกมะขาม     มีพ้ืนที่   1,250  ไร ่
หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะเคียน     มีพื้นท่ี   3,125  ไร ่
หมู่ที่ 4 บ้านหนองอาแมะ   มีพื้นท่ี   1,250  ไร ่
หมู่ที่ 5 บ้านโคกเกลา    มีพ้ืนที่   2,187  ไร ่
หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่    มีพื้นท่ี   3,750  ไร ่
หมู่ที่ 7 บ้านไทยถาวร    มีพื้นท่ี   2,500  ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
อ าเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าการเกษตร มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยตะโก ห้วยตาคงห้วยตา
โกรจ ห้วยพริก 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม มีลักษณะภูมิอากาศแห้ง ความชื้อของอากาศมีน้อยภูมิอากาศเป็น
แบบมรสุม มี 3 ฤดู  ฤดูร้อน  เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝน  เริ่มต้น
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม อุณหภูมิ  ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนตุลาคมกุมภาพันธ์ 

1.4 ลักษณะของดิน  
          สภาพดนิส่วนใหญเ่ป็นดนิเปน็ดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ าท าให้ขาดแคลนน้ าใน ฤดแูล้งมีแหล่งน้ าธรรมชาต ิ
ได้แก่ ห้วยตะโก ห้วยตาเจีย ห้วยตาโกรจ ห้วยพริก 
    1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
 มีบึง  หนองน้ าสาธารณะกลางหมู่บ้าน มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่  ห้วยตะโก ห้วยตาเจียห้วยตาโกรจ ห้วยพริก 
    

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  
ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านโคกมะขาม  ผู้ปกครอง นายเลิศ  กระซิรัมย์ ก านันต าบลโคกมะขาม 
หมู่ที่  2  บ้านโคกมะขาม  ผู้ปกครอง  นายประทีป  ยืนตน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านโคกตะเคียน ผู้ปกครอง  นายสุเทพ  ศิลาลัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านหนองอาแมะ ผู้ปกครอง   นายแหวน  โสดา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5  บ้านโคกเกลา  ผู้ปกครอง นางปารณีย์  ศรีแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6  บ้านหนองไผ่  ผู้ปกครองนายจ านงค์เดือนประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านไทยถาวร  ผู้ปกครองนายเสมียน  จันทร์แรม      ผู้ใหญ่บ้าน 

2.2 การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม มีทั้งหมด 7หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ

เลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2,460คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,197
คนคิดเป็นร้อยละ๗6.95จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2,460 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น3,197คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗6.95  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกต
คือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขอ
ความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  19  ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕6)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนต าบล3,197คน 
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  3,197  คน 

  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  2 ,460คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งสิ้น3,197คนคิดเป็นร้อยละ  ๗6.95 
   -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล  2,460 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,197  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗6.95 
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3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้นจ านวน4,455คน แยกเป็น
ชาย  2,226 คนเป็นหญิง  2,229 คนจ านวนครัวเรือน  1,209 ครัวเรือน   
 

 

จ านวน7 หมู่บ้าน(ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน  

๑ บ้านโคกมะขาม 162 259 268 

๒ บ้านโคกมะขาม 156 255 250 

๓ บ้านโคกตะเคียน 203 385 366 

๔ บ้านหนองอาแมะ 115 213 226 

๕ บ้านโคกเกลา 149 321 320 

๖ บ้านหนองไผ่ 309 564 562 

7 บ้านไทยถาวร 115 232 234 

รวมทั้งสิ้น 1,209 2,229 2,226 
 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอประโคนชัย  ณ เดือน  กุมภาพันธ์พ.ศ. 25๖๒ 

 
 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

 

 1.  นายเหลือ  เดือนประโคน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
 2.  นายสุเทพ  ผูกแก้ว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
 3.  นายสงค์    มั่งคั่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
 4.  นายวงศ์    ธนโชติโภคินกุล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
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โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนต้น 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
1. นายแกน   ยึนประโคน           สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขาม  หมู่ที่  1 
2. นายสุภาพ    ชุมนุมดวง           สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่  1 
3. นายธนาธิป   ปานะโปย           สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่  2 
4.นายกิจ   ชัยประโคน           สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่  2 
5. นายภูริเดช  จ่ายประโคน สมาชิกสภา  อบต. โคกมะขามหมู่ที่  3 
6. นายทนงศักดิ์   เสาธง           สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่  3 
7. นายร าเพย    สิงหา       สมาชิกสภา  อบต. โคกมะขามหมู่ที่  4 
8. นายบุญศรี    ประสงค์สุข สมาชิกสภา  อบต. โคกมะขามหมู่ที่  4 
9. นางสุกัญญา    ไชยปลัด           สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่  5 
10.นายทวีศักดิ์ เมียวประโคนสมาชิก สภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่  5 
11.นายเขื่อน  เดือนประโคน        สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่  6 
12.นายสนอง  เนาว์ประโคน สมาชิกสภา  อบต. โคกมะขาม หมู่ที่  6 
13.นายประจวบ   ปราศจาก        สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่ 7 
14.นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด          สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขาม   หมู่ที่ 7 
 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก
อบต. 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ(จ านวน  4  ส านัก/กอง) 

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

๑.  ส านักปลัด 
(1) หัวหน้าส านักปลัด   
(2) นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
(3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
(4) นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   
(5) นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
(6)  เจ้าพนักงานงานธุรการช านาญงาน 
(7)  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป(1) 
    (2) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) 
    (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
    (4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (1) 
    (5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (1) 
    (6)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) 
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  กองคลัง 
(1)ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2) นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
(3)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1)  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (1) 
   (2)  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (1) 
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(2) 
(4)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
   (๑) คนงานทั่วไป (1) 
 

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา(1) 
(2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป (2) 
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๔.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
(1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1) 
(2) ครู (1) 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 
(1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1) 
(2) ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป (1) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(1) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
(1) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (2) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(1) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (2) 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
(1) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (3) 
 

รวม จ านวน  ๑8  คน จ านวน  31  คน 
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  3กอง 
ทั้งหมด  4 ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  18คน  พนักงานจ้าง  จ านวน  3๑  คน   
รวมทั้งสิ้น  49  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 
 
 

โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
1. ส านักปลัด  
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่างข้อบังคับการจัดท า

ทะเบียนคณะผู้บริหารสมาชิกอบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้ค าปรึกษา
งานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง การ บริหารงาน
บุคคลของ อบต .ทั้งหมดการด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  5งาน  คือ 

1.1งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานกิจการสภาและการเลือกตั้ง 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานรัฐพิธี 
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1.2 งานนโยบายและแผน 

- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานประเมินแผนและประสานแผน 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ 

  1.3งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมาย นิติกรรมและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานตราข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานปูองกันและงานกู้ภัย 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 

1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราผู้ยากไร้และผู้พิการ 
- งานฟ้ืนฟูและส่งเสริมสุขภาพ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ 
- งานกองทุนสวัสดิการ 
- งานสาธารณสุข 

2. กองคลัง  
 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกับการเงินการเบิก
จ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆการ
เบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวันการรับและจ่ายขาดเงิน
สะสมของอบต.การยืมเงินทดรองราชการการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.ตรวจสอบ
งานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  การ
ประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ 

2.๑งานการเงิน 
- งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงินและแสดงฐานะการเงิน 

2.๒งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
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- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.๓งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.๔งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์   

3.  กองช่าง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของอบต .การอนุมัติ เพื่อ 

ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต . งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของอบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้างแก่อบต . 
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องงานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3งาน คือ 

3.๑งานก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-  งานก่อสร้างสะพาน ฝาย อ่างเก็บน้ า 
-  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 

   -  งานบ ารุงเครื่องจักรและยานพาหนะ 
3.๒งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 - งานประเมินราคา 
 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

    - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
    -  งานส ารวจและแผนที่ 

๓.๓งานสาธารณูปโภค 
- งานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน ้า 

4.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เก่ียวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการ
วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น๓งาน คือ 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า10 

 
 

  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    
  - งานวิชาการ 
  -  งานบริหารการศึกษา 

-  งานวางแผนและสถิติ 
 4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
  - งานส่งเสริมและสนับสนุน กิจการเด็กและเยาวชน   

- งานกีฬาและสันทนาการ 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- งานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา 

4.3  งานฝุายกิจการโรงเรียน 
  - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ 

- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียน 
- การบริการผลิตสื่อการสอน 

  
2.2 การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม มีทั้งหมด 7หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2,460คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,197
คนคิดเป็นร้อยละ๗6.95จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2,460 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น3,197คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗6.95  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกต
คือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขอ
ความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  19  ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕6)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนต าบล3,197คน 
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล3,197คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล2 ,460คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น3,197คนคิดเป็นร้อยละ  ๗6.95 
   -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 2,460 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,197  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗6.95 

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า11 

 
 
 
 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

จ านวน7 หมู่บ้าน(ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน  

๑ บ้านโคกมะขาม 162 259 268 

๒ บ้านโคกมะขาม 156 255 250 

๓ บ้านโคกตะเคียน 203 385 366 

๔ บ้านหนองอาแมะ 115 213 226 

๕ บ้านโคกเกลา 149 321 320 

๖ บ้านหนองไผ่ 309 564 562 

7 บ้านไทยถาวร 115 232 234 

รวมทั้งสิ้น 1,209 2,229 2,226 
 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอประโคนชัย  ณ เดือน  กุมภาพันธ์พ.ศ. 25๖๒ 

  
 
 4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จ านวน  ๒ แห่ง มีโรงเรียน สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน  4  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกมะขาม 
2 19 29 48 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 6 25 25 50 
รวม   98 

  
 
 

๓.  ประชากร 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
 -  ครู     จ านวน 1  คน  

-  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  จ านวน 1  คน  
-  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   จ านวน   2 คน  
 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 
-  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  จ านวน 2 คน  
-  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   จ านวน   3 คน  

 
โรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จ านวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 

 1. โรงเรียนบ้านโคกมะขาม  
 2. โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี  
 3. โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ  
 4. โรงเรียนบ้านหนองไผ่  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.ต าบลโคกมะขาม)  จ านวน 1 แห่ง 

สภาเด็กและเยาวชนต าบลโคกมะขาม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แห่ง  เพ่ือ เป็น
องค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนใน องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  ที่มีการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบล โคกมะขาม ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560โดย
สภาเด็กและเยาวชน มีส านักงานตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามอ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการ
ด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน  

4.2สาธารณสุข 
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกมะขามจ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านโคกมะขามหมู่ที่  2 

 -ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอประโคนชัย      จ านวน1 แห่งตั้งอยู่บ้านหนองไผ่หมู่ที่  6 
 ๔.3การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขามได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
(๒)รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
(๓)ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

(4)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5)อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(6)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
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4.4 อาชญากรรม 

  ปัญหาอาชญากรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามมีน้อย  เพราะ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกมะขาม  เป็นชุมชนที่อยู่กันอย่างพ่ีน้อง  มีการพึ่งพาอาศัยกัน   
 4.5 ยาเสพติด  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  เป็นทางผ่านของหลายจังหวัด  สุ่มเสี่ยงในการผ่าน  ยาเสพติด  
มีการค้ายาเสพติดที่ทางราชการสามารถจับได้เป็นลักษณะรายย่อย  จ านวนยาเสพติดจ านวน    ไม่มาก 
 4.6 การสังคมสงเคราะห์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้มีการสงเคราะห์ทั้งผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ปุวยเอดส์   
ผู้พิการ และได้ดูแลผู้ปุวยติดเตียง และออกเยี่ยมบ้าน  
ทางสังคม 

  
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  

            มีทางหลวงจ านวน  1  สาย  คือ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) 

 5.2 การไฟฟ้า  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ใช้บริการกระแสไฟฟูาจากส านักงานส่วนภูมิภาค  สาขาอ าเภอประโคนชัย
ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน  ยกเว้นครัวเรือนขยายและไฟฟูาสาธารณะยังไม่ครอบคลุมครบทุกชุมชน  
 5.3 การประปา 

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ใช้บริการน้ าประปาจากการประปาหมู่บ้าน  ปัจจุบันมี
น้ าประปาใช้ครบทุกครัวเรือน  ยกเว้นครัวเรือนขยาย   

 5.4 โทรศัพท์  

ชุมสายโทรศัพท์ จ านวน  1  เครือข่าย(องค์การโทรศัพท์) 
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน  3  เครือข่าย(TRUE)(DTAC) (BFKT) 

  
  

6.1  ด้านอาชีพ  ประชากรในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา รองลงมา  คือ  เลี้ยงสัตว์ ท าสวน
ในพ้ืนที่เป็นบางส่วน  รับราชการและรับจ้างทั่วไป 

6.2  ด้านแรงงาน  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมจากแรงงานในครัวเรือน  การใช้แรงงาน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  เย็บผ้า และหัตถกรรมไม้ มีการอพยพแรงงานทั่วไป  เช่น  ในเมืองใหญ่ 
กรุงเทพมหานครฯ  และต่างประเทศเป็นต้น 

 
 
 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
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6.3  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่ 
   -  ข้าว (พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105)   
   -  อ้อย,  มันส าปะหลัง   
   -  ยางพารา   
 6.4   สัตว์ที่ส าคัญ  ได้แก่  โค  กระบือ สุกร ไก่ สุนัข และแมว   

  6.5  อุตสาหกรรมโรงงาน ในเขตต าบลโคกมะขาม  ได้แก่ 
   -  โรงงานคอนกรีต         จ านวน    1  แห่ง 
   -  โรงงานเย็บผ้า วาย เอ็มเอฟ อินเตอร์  จ านวน    2   แห่ง 
   -  โรงงานผลิตน้ าแข็งประสงค์ทรัพย์        จ านวน    1 แห่ง 
   -  โรงกลึง    จ านวน    1 แห่ง 
   6.6  อุตสาหกรรมในครัวเรือน ในเขตต าบลโคกมะขาม  ได้แก่  
   -  ประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตทอผ้าไหม  
   -  โรงไม้      จ านวน      3  แห่ง 
6.7 การบริการ  
   สถานที่บริการน้ ามันและแก๊ส LPG  จ านวน    1 แห่ง 
   บริษัทโตโยต้า    จ านวน    1 แห่ง 
    ร้านค้า                        จ านวน    49  แห่ง 
    ร้านอาหาร    จ านวน    4  แห่ง 
    โรงสี     จ านวน    9 แห่ง 
   ร้านเสริมสวย    จ านวน     1  แห่ง 
    ร้านกระจก     จ านวน    2 แห่ง 
    อู่ซ่อมรถ     จ านวน     6  แห่ง 
    บ้านเช่า    จ านวน     3  แห่ง 
    สนามไก่ชน    จ านวน     1 แห่ง 
  6.8 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ     

หัตถกรรมในครัวเรือน การผลิตตะเกียบที่ท าจากไม้ การท าเทียนหอม ฯลฯ 
  กลุ่มมะม่วงแช่อ่ิมบ้านโคกเกลา  
  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
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 แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชนโคกมะขามหมู่ที่     ๑    ต าบลโคกมะขามอบต./เทศบาลโคกมะขาม. 
อ าเภอ   ประโคนชัย                 จังหวัด    ชัยภูมิ        . 
จ านวนประชากรทั้งหมด326คน  ชาย164คน  หญิง162คน 
ครัวเรือนท้ังหมด93ครัวเรือน  พ้ืนท่ีทั้งหมด2,230ไร ่
 
ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 นาป ี
 นาปรัง 

ครัวเรือน 
ไร่ 

 
กก./ไร่ 

 
บาท/ไร ่

 
บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน 
 นาปี 
 นาปรัง     

83ครัวเรือน 
2200ไร่ 

 
400กก./ไร่ 

 
1,000บาท/ไร ่

 
1,920บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวนผัก. 5ครัวเรือน 
15ไร่ 200กก./ไร่ 1,000    บาท/ไร ่ 2,500   บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย 8ครัวเรือน 
40ไร่ 2,4๐๐  กก./ไร่ 5,๐๐๐    บาท/ไร ่ 14,0๐๐   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 
 

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 
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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชนโคกมะขามหมู่ที่2ต าบลโคกมะขามอบต./เทศบาลโคกมะขาม. 
อ าเภอ   ประโคนชัย                 จังหวัด    ชัยภูมิ        . 
จ านวนประชากรทั้งหมด344คน  ชาย175คน  หญิง169คน 
ครัวเรือนท้ังหมด101ครัวเรือน  พ้ืนท่ีทั้งหมด 1,559ไร ่
 
ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 นาป ี
 นาปรัง 

ครัวเรือน 
ไร่ 

 
กก./ไร่ 

 
บาท/ไร ่

 
บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน 
 นาปี 
 นาปรัง     

37ครัวเรือน 
550ไร่ 

 
500กก./ไร่ 

 
1,200บาท/ไร ่

 
1,900บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย 5ครัวเรือน 
113ไร่ 5,0๐๐  กก./ไร่ 6๐๐    บาท/ไร ่ 12,0๐๐   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 
 
 
 
 

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
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ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชนโคกมะขามหมู่ที่3ต าบลโคกมะขามอบต./เทศบาลโคกมะขาม. 
อ าเภอ   ประโคนชัย                 จังหวัด    ชัยภูมิ        . 
จ านวนประชากรทั้งหมด376คน  ชาย174คน  หญิง202คน 
ครัวเรือนท้ังหมด153ครัวเรือน  พ้ืนท่ีทั้งหมด 1,500ไร ่
 
ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 นาป ี
 นาปรัง 

ครัวเรือน 
ไร่ 

 
กก./ไร่ 

 
บาท/ไร ่

 
บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน 
 นาปี 
 นาปรัง     

70ครัวเรือน 
900ไร่ 

 
400กก./ไร่ 

 
1,200บาท/ไร ่

 
2,400บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง 5ครัวเรือน 
20ไร่ 2000กก./ไร่ 700บาท/ไร ่ 1500บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 
 
 
 
 

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า18 

หมู่บ้าน/ชุมชนโคกมะขามหมู่ที่4ต าบลโคกมะขามอบต./เทศบาลโคกมะขาม. 
อ าเภอ   ประโคนชัย                 จังหวัด    ชัยภูมิ        . 
จ านวนประชากรทั้งหมด242คน  ชาย120คน  หญิง122คน 
ครัวเรือนท้ังหมด96ครัวเรือน  พ้ืนท่ีทั้งหมด1,470ไร ่
 
ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 นาป ี
 นาปรัง 

ครัวเรือน 
ไร่ 

 
กก./ไร่ 

 
บาท/ไร ่

 
บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน 
 นาปี 
 นาปรัง     

17ครัวเรือน 
200ไร่ 

 
400กก./ไร่ 

 
1,200บาท/ไร ่

 
1,920บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย 6ครัวเรือน 
50ไร่ 1000กก./ไร่ 4000บาท/ไร ่ 12000บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 
 
 
 
 

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชนโคกมะขามหมู่ที่5ต าบลโคกมะขามอบต./เทศบาลโคกมะขาม. 
อ าเภอ   ประโคนชัย                 จังหวัด    ชัยภูมิ        . 
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จ านวนประชากรทั้งหมด657คน  ชาย325คน  หญิง332คน 
ครัวเรือนท้ังหมด118ครัวเรือน  พ้ืนท่ีทั้งหมด 700ไร ่
 
ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 นาป ี
 นาปรัง 

ครัวเรือน 
ไร่ 

 
กก./ไร่ 

 
บาท/ไร ่

 
บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน 
 นาปี 
 นาปรัง     

90ครัวเรือน 
300ไร่ 

 
320กก./ไร่ 

 
800บาท/ไร ่

 
1,920บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย 23ครัวเรือน 
250ไร่ 15000กก./ไร่ 2000บาท/ไร ่ 1300บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง 20ครัวเรือน 
100ไร ่  5000 กก./ไร่ 700 บาท/ไร ่ 2000  บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 
 
 
 
 

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชนโคกมะขามหมู่ที่6ต าบลโคกมะขามอบต./เทศบาลโคกมะขาม. 
อ าเภอ   ประโคนชัย                 จังหวัด    ชัยภูมิ        . 
จ านวนประชากรทั้งหมด707คน  ชาย331คน  หญิง376คน 
ครัวเรือนท้ังหมด227ครัวเรือน  พ้ืนท่ีทั้งหมด 2991ไร ่
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ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 นาป ี
 นาปรัง 

ครัวเรือน 
ไร่ 

 
กก./ไร่ 

 
บาท/ไร ่

 
บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน 
 นาปี 
 นาปรัง     

200ครัวเรือน 
3906ไร่ 

 
800กก./ไร่ 

 
1200บาท/ไร ่

 
1,920บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย 20ครัวเรือน 
250ไร่ 10000กก./ไร่ 5200บาท/ไร ่ 12000บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง 3ครัวเรือน 
28ไร ่ 6000 กก./ไร่ 2500 บาท/ไร ่ 7000  บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 
 
 
 
 

แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชนโคกมะขามหมู่ที่7ต าบลโคกมะขามอบต./เทศบาลโคกมะขาม. 
อ าเภอ   ประโคนชัย                 จังหวัด    ชัยภูมิ        . 
จ านวนประชากรทั้งหมด478คน  ชาย215คน  หญิง263คน 
ครัวเรือนท้ังหมด99ครัวเรือน  พ้ืนท่ีทั้งหมด16000ไร ่
 
ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
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ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ  และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 นาป ี
 นาปรัง 

ครัวเรือน 
ไร่ 

 
กก./ไร่ 

 
บาท/ไร ่

 
บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน 
 นาปี 
 นาปรัง     

49ครัวเรือน 
300ไร่ 

 
350กก./ไร่ 

 
1500บาท/ไร ่

 
2500บาท/ไร ่

๒.๒) ท าสวน สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

สวน. ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร่ ไร่อ้อย 19ครัวเรือน 
300ไร่ 2000กก./ไร่ 1200บาท/ไร ่ 30000บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
  
 8.1  การนับถือศาสนา  
  การนับถือศาสนาของประชาชากร   

- ร้อยละ  99.00  นับถือศาสนาพุทธ  - ร้อยละ  0.95 นับถือศาสนาคริสต์   
- ร้อยละ  0.05    นับถือศาสนาอิสลาม   

 8.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่นท่ีใช้คือภาษาพ้ืนเมือง  ภาษาเขมร  
 8.3  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อ่ิม  
  
  

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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9.๑ น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าชี (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้  
9.2 ป่าไม้  
 ปุาไม้  ในเขตชุมชนมีน้อย  ซึ่งจะปลุกไว้ตามท่ีสาธารณะ  ริมบึงต่างๆ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกมะขามไม่มีปุาไม ้
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามไม่มีภูเขา 

9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่   

สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ มีน้ าใช้ไม่เพียงพอ เพราะ
ความแห้งแล้ง ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่นและ
น้ าฝนน้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ
ต่างๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 
 
 
 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
  1)ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  • ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ ากระจาย
อ านาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  • ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุข
และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
  • บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย พัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ 
  • พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพของ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
  • พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลังและ
ยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
  • พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 
  • ปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้นก าหนดการบริหาร
จัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญกับการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 1 

   2)  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชือ่มัน่ โดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงนิให้มี
ความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความเชื่อมั่นใน
ต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
  • ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  • พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้าง
และระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากรภาคเกษตร 
  • เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  • เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
   • ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
  • พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 
  • พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพภาคบริการ 
  • สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
  • ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
  • ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
  • พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่
ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจน
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ
และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเองและ
สร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 
  • พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  • พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งเพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 
  • ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
  • พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่ม
ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญ
สู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและช่องทาง
การตลาดร่วมกัน 
  • พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีบริการ
ทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  • พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอนาคต มี
ระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขีด
ความสามารถสูง 
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  • ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนรวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคท่ัวประเทศ 
และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
  • ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นท่ี อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของ
ประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
  • ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการ
ภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
  • ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนรัฐ
ต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมจ านวนบุคคลากรด้าน
วิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 
  • สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้งในระดับ
ทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน 
  • ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการ
ด้านการเงินการให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ 
  • ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร 
ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการปูองกันภัยในทุกรูปแบบ 
  • ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจต่างๆ 
และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ 
  • เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาใน    
อนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงินและ
ทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ 
  • สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้ากับ
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางปูองกันผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึน 
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  • สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการสร้าง
ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  • การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่
ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ ( 1) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย ( 2) วัยเรียน (3) วัยรุ่น/
นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ 
  • การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบ
การผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้ 
  • การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือ
สุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
  • การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต    
จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคง
ให้สมาชิกในครอบครัว 
         4)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  • การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความมั่นคง
ทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ฐาน
ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
  • การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ3 กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  • การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
  • การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน โดย
การฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเป็นฐานรากที่เข้มแข็ง
ในสังคมตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  • พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทัน
สื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
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 5)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  • ปกปูองรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ ด าเนินการปราบปรามและปูองกันการบุกรุกท าลายปุาอย่าง
เข้มงวด 
  • ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้บนพ้ืนฐานให้คนและ
ชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ 
  • วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  • เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและแหล่ง
ชะลอน้ าที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และการผันน้ า และ
การพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการปรับปรุง
องค์กรและกฏหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  • เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
  • ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้อง
และต่อเนื่อง 
  • พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็น
แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ 
  • สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการ
พัฒนา 
  • เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ของเสีย 
  • เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน 
  • พัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน 
  • ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
  • เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  • ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  • ปูองกันเฝูาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
  • จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และค่าธรรมเนียม
การจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
  • ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม • ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้างองค์กร กลไก 
กระบวนการยุติธรรม และกฏหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  • ปฎิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 
  • ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็น
กรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 
  • มุ่งเน้นการจัดท้างบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง และให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 
  • ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอื่น เพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  • พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
  • พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึดพื้นที่
เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
  • วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ 
  • สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
  • เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดย
ค านึงถึงความดีงามความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่าย
ต่างๆ สอดส่องเฝูาระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  • พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามา      
ด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 
  • พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
  • พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท าฐานข้อมูล
งานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
  • ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ 
  • การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การ
ประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ 
  • เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ประกอบด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ การสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
สมัยใหม่ การลงทุนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา โดยส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาผลิต
ภาพแรงงาน ยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) 
เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิตอล และปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร โดยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของ
ตลาด การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร การสร้างโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร การเร่งพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง การ
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของมูลนิธิปิด
ทองหลังพระ การสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทภาคเกษตรให้มีความยั่งยืน การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และ
อุปทานด้านการเกษตร และการสร้างบุคลากรด้านการเกษตร 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประกอบด้วยการพัฒนาคนในทุกช่วงทุกวัยให้สนับสนุนการเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคน 29  
  5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การ
สร้างความม่ันคงด้านรายได้และโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุการเสริมสร้าง
บทบาทของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค ประกอบด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และการพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงในประเทศ
และภูมิภาค 
  7.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย
การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว การบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน การส่งเสริมการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว การให้ความส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และการพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม 
และแปรรูป 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
กลยุทธ์ที่ 9 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
กลยุทธ์ที่ 10 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
2) ประเด็นยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 

            กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ที่จ าเป็น 
 1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
  1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ  

"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย "  
เป้าประสงค์ 
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา 
2. ผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10) 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
3. จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  (คน) 
4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการท่องเที่ยว 
5. จ านวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 
6. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
7. ผลผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ยต่อไรเพิ่มขึ้น (ตัน/ไร่) 
8. จ านวนแปลงที่ได้รับมาตรฐาน GAP (แปลง) 
9. จ านวนพื้นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (ไร่) 
10. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
11. จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด (แห่ง) 
12. จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการ  
จัดการคุณภาพสินค้า (ราย) 
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
ชุมชน (มผช.) 
14. จ านวนแหล่งน้ า/พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง) 
15 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
16. เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกยางพารา (ไร่) 
17. จ านวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  
18. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
19. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  
กลยุทธ์ 

  1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
10. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
11. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
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12. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
13. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
14. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
15. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
16. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
17. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning การเกษตร) 
18.การเพ่ิมขีดความสามารถเกษตรกร 
19. การจัดการฐานข้อมูล (ของดี ของเด่น ของดัง) 
20 การจัดการมาตรฐานสินค้าและบริการ 
2)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

                 "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 "  
   เป้าประสงค์ 
   1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง  
3. สังคมร่มเย็นภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์(วัฒนธรรม)   
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ย  
ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น 
3. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
4. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
5. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
6. ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม  
และสามารถท าให้เกิดการจ้างงาน  
7. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ QA 
9. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
10. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพ่ือเตรียม  
ความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย) 
11. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือ  
เพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 
12. ร้อยละของอ าเภอปูองกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
13. ร้อยละของอ าเภอสุขภาพดีวิถีไทย 
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14. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
15. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ  
16. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
17. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
18. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
19. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
20. ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
21. ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
2 ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น  
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น 

 3)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      " อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนที่ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  
4. ระดับความส าเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 
5. ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ 
6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 
7. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
11. ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่  
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ชุ่มน้ าและในผืนปุา 
12. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
13. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ  
14. จ านวนแหล่งน้ าได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
15. จ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 
1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกท่ีดี 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

 4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ    
             “ประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”  

  เป้าประสงค์ 
1. สังคมปลอดยาเสพติด 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
4. การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม  
6. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
7. การปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด  
2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง 
3. ร้อยละของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม  
4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด 
5. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติด 
7. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
8. ร้อยละความส าเร็จในการปูองกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
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9. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
11. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 
12. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
13. ระดับความส าเร็จรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 
14. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน 
15. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชน
ภายในจังหวัด 
16. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  
17. ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
18. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
19. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
20. ระดับความส าเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
21. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
22. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
23. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ 
1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด              
2. จัดให้มีการปูองกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน                               
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
4. การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน           
7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน    
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน                
9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ           
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
12. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
14. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนน 
15. ปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
16.  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :ด้านการบริหารจัดการ 
             "การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"  

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. มีแผนระยะยาว 15 ปี 
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผน 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกปี    
2. มีแผนที่ส าคัญจ าเป็น ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ด้าน 
การเงิน/การพ่ึงพาตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ (แผน) 
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11 
5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดท า  
แผนพัฒนาจังหวัด  (ครั้ง) 
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 ปี         
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1.4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ 

  1. ส่งเสริมและบูรณาการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแบบองค์รวม 
2. สร้างค่านิยมจิตส านึกและพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเยาวชนและ 
ประชาชน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
5. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตและคอรัปชั่น 
6. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ 
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7. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี 
พลานามัยที่สมบูรณ์ 
8. ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
2. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
3. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ ากว่า  
เกณฑ์ จปฐ. 
4. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
6. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
7. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม  
8. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน  
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
10. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา  
อาชญากรรม 
11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของ 
ประชาชนภายในจังหวัด 
12. ระดับความส าเร็จของการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป้าประสงค์ 
1. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 
3. พัฒนาและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  
4. ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา 
กลยุทธ์ 

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
  2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ  
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและรองรับการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ  
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ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
7. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด  
2. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4. มีศูนย์ข้อมูลการค้า การลงทนและการท่องเที่ยว 
5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน  
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
10. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
1.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ 
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
2.พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม 
3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน  
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
5. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
6. พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรมอุปโภคและบริโภค  
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 
ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ  
2. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า 
3. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน  
4. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
5. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ  
6. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
7. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
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1.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ  
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ  
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ  
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด  
5. ร้อยละของความครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร  
7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือเป็นจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาให้บรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งต าบลโคกมะขามเป็นต าบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่
อย่างสงบสุขและคาดการณ์ว่า ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่  น่าอาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  คือ  

  “เกษตรงามด้วยปุ๋ยอินทรีย์   ดินดีด้วยพืชสด  
  งดงามอาชีพ            น้อมน าจารีตประเพณีท้องถิ่น  
  สร้างชุมชนให้ก้าวหน้า  พัฒนาตามภารกิจ ” 
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2.2 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 
 

แนวทางท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทางเท้าและ
ถนนลาดยาง 
แนวทางท่ี 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก  
แนวทางท่ี 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย  
แนวทางท่ี 4 การก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาบ่อบาดาลและถัง
พักน้ า 
แนวทางท่ี 5 การจัดการแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและแหล่ง
น้ า ธรรมชาติ 
แนวทางท่ี 6 การจัดการไฟฟูาสาธารณะและการสื่อสาร 
แนวทางท่ี 7 การควบคุมอาคารและระบบจราจร 

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2 แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมผลผลิตชุมชน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมการวางแผน การลงทุนและการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 4 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 

ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

3 แนวทางท่ี 1 การสังคมสงเคราะห์และการจัดการสวัสดิการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การจัดการบริหารกลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน 
แนวทางท่ี 3 การจัดการสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ 
แนวทางท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แนวทางท่ี 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

4 แนวทางท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน และส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
แนวทางท่ี 2 การสาธารณสุขและการอนามัย 
แนวทางท่ี 3 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี 4 การรณรงค์ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม                       
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5 แนวทางท่ี 1 การวางแผนและพัฒนางานขององค์กร 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร 
แนวทางท่ี 3 การปรับปรุงและพัฒนารายได้องค์กร 
แนวทางท่ี 4 การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์องค์กร 
แนวทางท่ี 5 การจัดการอาคารส านักงาน 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร 

6 แนวทางท่ี 1 การรณรงค์สร้างจิตส านึก ตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 การอนุรักษ์ บ ารุงรักษา คุ้มครองและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
พระราชด าริ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
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 2.3  เป้าประสงค์ 
  1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  2. ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3. ส่งเสริมให้สวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย 
โอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้านการกีฬาและความเข้มแข็งของชุมชน 
  4 . ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพอนามัยดี รวมทั้งปลูกฝังให้มี
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
  5. เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ยั่งยืนเกิดความเข้มแข็ง 
  7. ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
  8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย 
 2.4 ตัวช้ีวัด 
   1. ครัวเรือนที่มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ  
   2. ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายพึ่งตนเองได้  
   3. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆ  
   4. ประชาชนที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
   5. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี  
   6. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  7. ประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  8. ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล สถิติต่างๆเก่ียวกับยาเสพติด
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 

๑. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
2. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน 

รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่ 
4. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
5. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสง บ

สุข 
6. ร้อยละ 70 ขึ้นไปประชาชนมีปลอดภัยจากยาเสพติด 
7. ร้อยละ 70 ขึ้นไป การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
8. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 
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 2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ  
ของประชาชน  เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพอนามัยดี รวมทั้งปลูกฝังให้มี
คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
  3. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
  4. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ประชาชนเกิดความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลโคกมะขามที่ยั่งยืน เกิดความเข้มแข็ง 

 2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 1. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆมุ่งพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

2. ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก อันได้แก่ ด้าน
การเมืองและความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะต้องมีการ
ประสานงานการด าเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และความร่วมมือตามกรอบ
ข้อตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว 

3. ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าย ปัญหาเยาเสพติด 
และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 

4. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิกให้ความส าคัญกับการรักษาพ้ืนที่ปุา โดยเฉพาะตามแนวชายแดนของประเทศท่ี
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย 

     ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท า
ให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นจะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้  การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการขยายการผลิต ไฟฟูาและประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจไม่สามารถด าเนินการได้โดนล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่โดย
อาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบ
ใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปูาหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืน ด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือ
สร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดก่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างไร  ก็ตาม
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ต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานของการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
การจัดการที่ทีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนของเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคม
และสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้ง  ทาง
สังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเน้น
การจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้    องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชน  มีการด ารงชีวิตที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝูาระวังปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้
แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 
  6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาด้านต่างๆเสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้โดย
ต้องเน้น การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและ  เทคโนโลยีมาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและ  มีคุณภาพ นอกจากนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน   ในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลาง
ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้
จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
  7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกมะขาม  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ต้องวิเคราะห์ถึง
โอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
ท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  
SWOT  Analysis 
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จุดแข็ง  (Strengths: S) 

1. พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามมีพ้ืนที่ไม่มาก ท าให้ง่ายแก่
การบริหาร  

2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่สะดวกในการติดต่อประสานงาน 
ในการท าโครงการและกิจกรรม 
  3. การเมืองในพ้ืนที่ไม่รุนแรง  
  4. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
  5. พ้ืนที่เป็นที่ราบ  
  6. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม เป็นองค์กรขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ไม่มากและเป็นคนใน
พ้ืนที่ รู้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเป็นองค์กรขนาดเล็ก  รายได้น้อยงบประมาณมี 

จ ากัด 
  2.  บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ  
  3.  เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าที่ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า  
  4.  มีงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริหาร  

โอกาส   (Opportunities:  O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะ 

เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ื อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

SWOT  Analysis 
 

ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก 

S = Strength 

จุดแขง็ 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT 

ประเดน็ 
O = Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจการบริหารให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง  
ตามท่ีกฎหมายและระเบียบก าหนด  

4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่  และ 
ถ่ายทอดวัฒนธรรม   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาท่ี 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  

6. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
  7.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราช
ด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
  8.  รัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การเปลี่ยนรัฐบาลท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง 
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน 

ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
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ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
แผนงานการเกษตร 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

อบต. 
โคกมะขาม  

บริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

กองช่าง 

2 ด้านเศรษฐกิจ และการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 

เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 

ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลัด อบต. 
โคกมะขาม 

บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 

5 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหาร 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

6 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
กองช่าง 

รวม 6ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑2แผนงาน 4ส านัก/กอง 
 

 



แบบ  ผ. ๐๑

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

๑.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  - - - - 32 3,625,000      32 3,625,000       32 3,625,000      96 10,875,000   
๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  - - - - 16 2,845,000      16 2,845,000       16 2,845,000      48 8,535,000     
๓.  แผนงานการศึกษา - - 1 60,000      60 9,571,796      60 9,571,796       60 9,571,796      181 28,775,388   
๔.  แผนงานสาธารณสุข  - - - - 24 1,594,000      24 1,594,000       24 1,594,000      72 4,782,000     
๕.  แผนงานสังคมสงเคราะห์  - - - - 11 490,000        11 490,000         11 490,000         33 1,470,000     
๖.  แผนงานเคหะและชุมชน  - - 1    100,000 44 11,936,000    44 11,936,000    44 11,936,000    133 35,908,000   
๗.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - 52 3,087,000      52 3,087,000       52 3,087,000      156 9,261,000     
๘.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

- - - -
40 975,000        40 975,000         40 975,000         

120 2,925,000     

๙.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 1    185,000 98 80,478,000    98 80,478,000    98 80,478,000    295 241,619,000 
๑0. แผนงานการเกษตร - - - - 32 20,786,000    32 20,786,000    32 20,786,000    96 62,358,000   
๑1. แผนงานงบกลาง - - - - 3      9,000,000 3       9,000,000 3      9,000,000 9 27,000,000   

รวมทัง้สิ้น - - 3 345,000   412 144,387,796 412 144,387,796  412 144,387,796 1,239 433,508,388 

 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๕ รวม ๕ ปีปี  ๒๕๖๔
แผนงาน



แบบ  ผ. ๐๑

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

๑.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 4 22,200,000   4 22,200,000   4 22,200,000   12 66,600,000  

รวมทัง้สิ้น - - - - 4 22,200,000  4 22,200,000  4 22,200,000  12 66,600,000  

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

๑.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - 4 274,500 23 784,100       22 774,100       22 771,700 71 2,604,400
๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 1 40,000 13 9,412,000 13 9,412,000 13 9,412,000 40 28,276,000
๓.  แผนงานเคหะและชุมชน     - - - 28,500 14 1,393,900 14 1,393,900 14 1,393,900 42 4,153,200
4. แผนงานการศึกษา - - - - 11 263,400 11 263,400 11 263,400 33 790,200

รวมทัง้สิ้น - - 5 343,000 61      11,853,400  60 11,843,400  60 11,841,000 186     35,823,800

รวม ๕ ปี
แผนงาน

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงาน
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี
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บัญชีสรุปครุภัณฑ์

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลวงัโพธ์ิ  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวดันครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๑

แบบ  ผ. ๐๑

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

๑.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - 4 274,500 23 784,100       22 774,100       22 771,700 71 2,604,400
๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 1 40,000 13 9,412,000 13 9,412,000 13 9,412,000 40 28,276,000
๓.  แผนงานเคหะและชุมชน     - - - 28,500 14 1,393,900 14 1,393,900 14 1,393,900 42 4,153,200
4. แผนงานการศึกษา - - - - 11 263,400 11 263,400 11 263,400 33 790,200

รวมทัง้สิ้น - - 5 343,000 61      11,853,400  60 11,843,400  60 11,841,000 186   35,823,800

ปี  ๒๕๖๕
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บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

รวม ๕ ปี

แผนงาน

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เช่ือมระหว่างบ้านโคกมะขาม 
หมู่ที่ 1 และบ้านโคกเกลา  
หมู่ที่ 5 ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้าน
โคกมะขาม หมู่ที่ 1 เช่ือม บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5 
ต.โคกมะขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง6.00 เมตร 
ยาว 3,750 เมตร ผิวลาดยางหนาเฉลี่ย 0.05
เมตรมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 22,500.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าจ านวน 2 จุดๆ
ละ 8 ท่อน รวมเป็น 16 ท่อน พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) และปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองอาแมะ 
หมู่ที่ 4 ต าบลโคกมะขาม 
(ถนนสายรอบสระน้ า 
บ้านหนองอาแมะ) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายรอบสระน้ าบ้านหนองอาแมะ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950เมตร 
หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,8.00.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตาม และวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จ านวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวมเป็น 14 ท่อน 
ตามแบบมาตรฐานของ อบต. โคกมะขาม พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) และปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

- - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ถนน คสล.                  
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ

สัญจร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า51 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองอาแมะ 
หมู่ที่ 4 ต าบลโคกมะขาม 
(ถนนสายสามแยกหน้าบ้าน
นายอุดร  เงินงอกงาม ถึงหน้า
บ้านนางเจก  ประเสริฐศรี) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายสามแยกหน้าบ้านนายอุดร  
เงินงอกงาม ถึงหน้าบ้านนางเจก  ประเสริฐศรี)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50เมตร ยาว 168 เมตร 
หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
588.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม 
และวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ อบต. โคก
มะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว) และปูายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) 
จ านวน 1 ชุด 

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ถนน คสล.                  
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  
(สายรอบสระน้ าบ้านหนองไผ่) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายรอบสระน้ าบ้านหนองไผ่)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามและวาง
ท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 7 
ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ อบต. โคกมะขาม 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) และ
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

- 
 

- 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ถนน คสล.                  
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า52 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม 
(ถนนสายด้านหลังศาลา
ประชาคม บ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายด้านหลังศาลาประชาคม
บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3)ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50เมตร ยาว 100เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม และวางท่อระบาย
น้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน ตาม
แบบมาตรฐานของ อบต. โคกมะขาม พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) และปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด  

- 
 

- 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

ถนน คสล.                  
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ

สัญจร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม 
(ถนนสายเล่ียงหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายเล่ียงหมู่บ้าน) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 480เมตร  
หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,920.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตาม และวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 
เมตร จ านวน 7 ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ 
อบต. โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว) และปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

- 
 

- 
 

970,000 
 

970,000 
 

970,000 
 

ถนน คสล.                  
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ

สัญจร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า53 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม 
(ถนนสายสี่แยกหน้าบ้านนายชู  
ศรีแก้ว ถึงสายแยกทางเล่ียง
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีต
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายสี่แยกหน้าบ้านนายชู   
ศรีแก้ว ถึงสายแยกทางเล่ียงหมู่บ้าน)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 230เมตร หนา 
0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม และวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน ตาม
แบบมาตรฐานของ อบต. โคกมะขาม พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) และปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

- 
 

- 470,000 
 

470,000 
 

470,000 
 

ถนน คสล.                  
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 
7 ต าบลโคกมะขาม (ถนนสาย
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 เช่ือม
บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีต
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 
เช่ือมบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 800เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางตาม และวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 
0.40 เมตร จ านวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวมเป็น 14 
ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ อบต. โคกมะขาม พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) และปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

- 
 

- 1,650,0000 1,650,0000 1,650,0000 ถนน คสล.                  
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า54 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ 
 หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม 
(ถนนสายสามแยกหน้าบ้าน
นายธนวัตน์อ่วงประโคน  
ถึงส่ีแยกหน้าบ้านนายเทียม  
โปรดประโคน) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีต
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายสามแยกหน้าบ้าน 
นายธนวัตน์อ่วงประโคน ถึงส่ีแยก 
หน้าบ้านนายเทียม  โปรดประโคน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 310เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตาม และวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 
แถวๆละ 7 ท่อน รวมเป็น 14 ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ 
อบต. โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว) และปูายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 
ชุด 

- 
 

- 
 

630,000 
 

630,000 
 

630,000 
 

ถนน คสล.                  
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
6ต าบลโคกมะขาม (ถนนสายสี
แยกหน้าบ้านนายสวัสดิ์  ไม่
พรั่นใจ ถึงหน้าบ้านนายวิมล  
สีนอ) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีต
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายสีแยกหน้าบ้านนายสวัสดิ์  ไม่พรั่นใจ 
ถึงหน้าบ้านนายวิมล  สีนอ)ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 260เมตร หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,040.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม และ
วางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 แถวๆละ 
7 ท่อน รวมเป็น 14 ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ อบต. 
โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) 
และปูายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

- - 530,000 530,000 530,000 ถนน คสล.                  
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า55 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน           
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนคสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
สามัคคี ถึงสามแยกวัดโคกตะเคียน(สามแยกไป
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 367 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,468.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 
และวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จ านวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวมเป็น 14 ท่อน 

- - 800,000 800,000 800,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่      
(คุ้มตะหมาดโปง) หมู่ที่ 6 
ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน คสล. สายหน้าบ้านนางทองทราย  สุด
ท านอง ถึงข้างบ้านนางเกือบ  จ านงสุข ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,060.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ า ขนาด 
ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน 
รวมเป็น 12 ท่อน 

- - 600,000 600,000 600,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า56 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

  
 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ 
(คุ้มตะหมาดโปง) หมู่ที่ 6 
ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนคสล. สายข้างบ้านนางเพ็ญแข พรหมประโคน 
ถึงที่ดินนางสายหยุด  สิงห์ประโคน ผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวาง
ท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตรจ านวน 2 
แถวๆละ 5 ท่อน  รวมเป็น 10 ท่อน 
 

- - 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ

สัญจร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่     
(คุ้มโสน) หมู่ที่ 6 ต าบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนคสล.สายข้างบ้านนายประดิษฐ์  เสขะกุล ถึง
หน้าบ้านนางประถม  ชุมบุญขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวาง
ท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 
แถวๆละ 6 ท่อน รวมเป็น 12 ท่อน 

- - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ

สัญจร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า57 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 
7 ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนคสล.สายต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าประปาบ้านไทยถาวร ถึง ทางเข้าศูนย์ ก.ศ.น. 
ต าบลโคกมะขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- - 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม           
หมู่ที่ 1ต าบลโคกมะขามสาย
บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 เช่ือม
บ้านหนองอาแมะหมู่ที่ 4  

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

สายบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 เช่ือมบ้านหนอง 
อาแมะหมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 
ตามสภาพพื้นที ่

- - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม    
หมู่ที่ 1 ต าบลโคกมะขาม  
(สายจากสามแยกที่ดิน          
บ้านนางเจียด  ยึนประโคน ถึง
ที่ดินนายแสวง  นาประโคน) 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

(สายจากสามแยกที่ดินบ้านนางเจียด  ยึนประโคน 
ถึงที่ดินนายแสวง  นาประโคน) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 129 เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- - 350,000 350,000 350,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า58 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม   
หมู่ที่ 1 ต าบลโคกมะขาม  
(สายข้างที่ดินนางส ารวย        
จามิกรณ์ ถึงหน้าบ้าน       
นายจ านงค์  บุญสิทธิ  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายข้างที่ดินนางส ารวย  จามิกรณ์ 
ถึงหน้าบ้านนายจ านงค์  บุญสิทธิ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 26 เมตร พร้อมลงหินคลุก 
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- - 60,000 60,000 60,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกเกลา      
หมู่ที่ 5 ต าบลโคกมะขาม   
(สายสามแยกหน้าบ้านนาย
เยือน  สืบเทพ ถึงหน้าบ้าน 
นางวิชุตา  พรหมเอาะ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้ สะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายสามแยกหน้าบ้านนายเยือน       
สืบเทพ ถึงหน้าบ้านนางวิชุตา  พรหมเอาะ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
6 ต าบลโคกมะขาม (สายบ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 6 เช่ือมทาง
หลวงชนบท บร. 3043  

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน คสล. (สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เช่ือมทาง
หลวงชนบท บร. 3043 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 2,840 เมตร พร้อมลงหินคลุก 
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- 
 

- 
 

8,500,000 
 

8,500,000 
 

8,500,000 
 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า59 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านไทยถาวร  
หมู่ที่ 7 ต าบลโคกมะขาม (สายต่อ
จากถนนคอนกรีตเดิมข้างที่ดินนาง
ทองเล็ก ยอดสิงห์ ถึงสามแยกที่ดิน
นางรัตน์  จันทร์ภักดี  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมข้างที่ดิน
นางทองเล็ก  ยอดสิงห์ ถึงสามแยกที่ดินนางรัตน์  
จันทร์ภักดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  
ยาว 214 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 
ตามสภาพพื้นที่  

- - 320,000 320,000 320,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 
ต าบลโคกมะขาม (สายต่อจาก
คอนกรีตเดิมข้างที่ดิน   นายสุนัย  
รุ่งเรือง ถึงข้างที่ดิน    นายสุทธิ
รักษ์  หล้าสุด) 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายต่อจากคอนกรีตเดิมข้างที่ดิน     
นายสุนัย  รุ่งเรือง ถึงข้างที่ดินนายสุทธิรักษ์        
หล้าสุด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 142 
เมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- - 280,000 
 

280,000 
 

280,000 
 

ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า
กลางถนนบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลโคกมะขาม (สายจากสาม
แยกหน้าบ้านนายอึม  ปุยะติ ถึง
บ้านนายทองพูน  ชาญประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีราง
ระบายน้ า เพื่อให้น้ า
ไหลเวียนได้สะดวก ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63 
เมตรมีพื้น คสล. ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร 
และวางท่อระบายน้ าขนาด ศก. 0.30 เมตร 
จ านวน 64 ท่อน พร้อมบ่อพักส าเร็จรูปจ านวน 7 
บ่อ พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)
และปูายโครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

 185,000 185,000 185,000 185,000 ถนน คสล. 
พร้อมวาง
ท่อระบาย

น้ าจ านวน 1 
เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา  
ได้สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า60 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 
5 ต าบลโคกมะขาม (ถนนสาย
จากที่ดินนางเล็ก  รักชื่อดี 
เช่ือมทางหลวงหมายเลข 24) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายจากที่ดินนางเล็ก  รักชื่อดี 
เช่ือมทางหลวงหมายเลข 24) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว  407 เมตร หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,628.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม และวางท่อระบายน้ า 
ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน 
รวมเป็น 14 ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ อบต. 
โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว) และปูายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) 
จ านวน 1 ชุด 

- 
 

- 820,000 
 

820,000 
 

820,000 
 

ถนน คสล.                  
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่      
(คุ้มตะหมาดโปง) หมู่ที่ 6 
ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน คสล. สายหน้าบ้านนางทองทราย  สุดท านอง 
ถึงข้างบ้านนางเกือบ  จ านงสุข ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 
เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,060.00 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่ และวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จ านวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวมเป็น 12 ท่อน 

- - 600,000 600,000 600,000 ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า61 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่(คุ้ม
ตะหมาดโปง) หมู่ที่ 6 ต าบล
โคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนคสล. สายข้างบ้านนางเพ็ญแข  พรหมประโคน 
ถึงที่ดินนางสายหยุด  สิงห์ประโคนผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวาง
ท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตรจ านวน 2 
แถวๆละ 5 ท่อน รวมเป็น 10 ท่อน 
 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่     
(คุ้มโสน) หมู่ที่ 6 ต าบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนคสล.สายข้างบ้านนายประดิษฐ์  เสขะกุล ถึง
หน้าบ้านนางประถม  ชุมบุญขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวาง
ท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 
แถวๆละ 6 ท่อน รวมเป็น 12 ท่อน 

- - 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า62 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่     
(คุ้มโสน) หมู่ที่ 6 ต าบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนคสล.สายข้างบ้านนายประดิษฐ์  เสขะกุล ถึง
หน้าบ้านนางประถม  ชุมบุญขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 แถวๆ
ละ 6 ท่อน รวมเป็น 12 ท่อน 

- - 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า63 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายสีแยกข้างบ้าน
นางมอญ ชัยประโคน เช่ือม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
24) หมู่ที่ 2  บ้านโคกมะขาม  

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรที่ขรุขระให้
หมดไป เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 
และเป็นเส้นทาง
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสายหลักของ
หมู่บ้าน 
 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 710 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,550 ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.40 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 
0.40 ม. 1จุดๆละ 8 ท่อน 

- - 1,800,000 
 

1,800,000 
 

1,800,000 ถนน 
คสล.                 

ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
สะดวก รวดเร็ว 
ท าให้เกษตรกร
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 
 
 

2 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายสามแยกข้าง รร.บ้านโคก
มะขามถึงเขตหมู่ที่ 5 ต.ประ
โคนชัย(ล าห้วยตะโก) 

เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกและเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรสาย
หลักของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 6 ม. ยาว 808 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,848.00 ตารางเมตร แบบไม่
มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 
0.60 ม. 3 จุดๆละ 7 ท่อน 

- 
 

- 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

ถนนลาด 
ยางที่

ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า64 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโคกมะขามหมู่ที่ 1 ถึงสาม
แยกสระหนองอาแมะหมู่ที่ 4 
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก และเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรสาย
หลักของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 6 ม.  
ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่
ทางพร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด ศก. 
0.60 ม. 5จุดๆละ 8 ท่อน 
รวมเป็น 40 ท่อน 
 

- 
 

- 
 

7,200,000 
 

7,200,000 
 

7,200,000 
 

ถนนลาด 
ยางที่

ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวกสบาย
และการขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรอย่าง
รวดเร็วประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง 

กองช่าง 
 
 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เช่ือม
จากถนนลาดยางสาย 2075 
บ้านห้วยเสลา ต.หนองบอน อ.
ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสัญจรที่ขรุขระ
ให้หมดไป เพื่อการ
สัญจรไปมาที่
สะดวก และเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรสาย
หลักของหมู่บ้าน 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,820 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,920.00 ตารางเมตร 
แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขนาด ศก.0.60 ม.จ านวน 10 จุดๆละ 8
ท่อน รวม 80 ท่อน 

- - 10,200,000 
 

10,200,000 
 

10,200,000 
 

ถนนลาด 
ยางที่

ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบาย
และการขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า65 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 
ต าบลโคกมะขาม (ถนนสายสาม
แยกที่นานายพเดช   
ดวงสิงห์ชัย  ถึงสามแยก 
ที่นานายสนั่น  เสขะกุล) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายสามแยกที่นานายพเดช  
 ดวงสิงห์ชัย  ถึงสามแยกที่นานายสนั่น  เสขะกุล)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00เมตร ยาว 500เมตร 
หนา 0.10เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
150.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

- 
 

- 
 

105,000 
 
 
 

105,000 
 
 
 

105,000 
 
 
 

ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

2 
 

โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 
ต าบลโคกมะขาม (ถนนสายถึง
สายแยกข้างส านักปฏิบัติธรรม
วิทย์เมธี) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง (ถนนสายสามแยกที่นานายบุญส่ง โพย
ประโคน ถึงสายแยกข้างส านักปฏิบัติธรรมวิทย์เมธี)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 2,200เมตร 
หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
880.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย 
ให้เรียบร้อย 

- - 180,000 180,000 180,000 ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5 ต าบล
โคกมะขาม (ถนนสายสามแยก
ข้างที่ดินนางทิพวรรณอาษาท า 
เช่ือมคลองห้วยพริก) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง (ถนนสายสามแยกข้างที่ดินนาง
ทิพวรรณอาษาท า เช่ือมคลองห้วยพริก) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 970เมตร หนา 
0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 388.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- - 80,000 80,000 80,000 ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า66 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 
ต าบลโคกมะขาม (ถนนสาย 
สามแยกที่นานายประทีป   
ราชประโคน ถึงที่นานายกิตติชัย  
ดวงสิงห์ชัย) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายสามแยกที่นานายประทีป   
ราชประโคน ถึงที่นานายกิตติชัย ดวงสิงห์ชัย) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00เมตร ยาว 1,200เมตร 
หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
360.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

- 
 

- 75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 
ต าบลโคกมะขาม (ถนนสายต่อ
จากถนน คสล. หน้าบ้าน 
นางศรีแพร  ภัคดี ถึงบ้าน 
หนองอาแมะ หมู่ที่ 4) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายต่อจากถนน คสล. หน้าบ้าน
นางศรีแพร  ภัคดี ถึงบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 2,100 
เมตร หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
840.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

- 
 

- 170,000 170,000 170,000 ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 
ต าบลโคกมะขาม (ถนนสายข้าง
ที่นานายทนงค์  เจาะประโคน 
ถึงนานายบุญศรี  ประสงค์สุข) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายข้างที่นานายทนงค์  เจาะประ
โคน ถึงนานายบุญศรี  ประสงค์สุข) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00เมตร ยาว 1,000เมตร หนา 0.10 
เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- 
 

- 83,000 83,000 83,000 ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3
ต าบลโคกมะขาม (ถนนสายข้าง
สระน้ าสาธารณะบ้านโคก
ตะเคียน หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายข้างสระน้ าสาธารณะบ้านโคก
ตะเคียน หมู่ที่ 3)ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00เมตร 
ยาว 120เมตร หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับ
เกลี่ยให้เรียบร้อย 

- 
 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2
ต าบลโคกมะขาม (ถนนสายสี่
แยกตรงข้ามบ้านนายสุเทพ   
ผูกแก้ว ถึงสามแยกข้างโรงเรียน
บ้านโคกมะขาม) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายสี่แยกตรงข้ามบ้านนายสุเทพ  
ผูกแก้ว ถึงสามแยกข้างโรงเรียนบ้านโคกมะขาม)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00เมตร ยาว 610เมตร 
หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
183.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

- - 40,000 40,000 40,000 ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5  
ต าบลโคกมะขาม (ถนนสายข้าง
วัดบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

ถนนลูกรัง(ถนนสายข้างวัดบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 520เมตร 
หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
208.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

- - 45,000 45,000 45,000 ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง) 
หมู่ที่ 5ต าบลโคกมะขาม (ถนน
สายข้างที่ดินนายอุ่น  โวงประ
โคน ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุด
ที่ระยะ 200 เมตร) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายข้างที่ดินนายอุ่น  โวงประโคน 
ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่ระยะ 200 เมตร)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50เมตร ยาว 200เมตร 
หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
70.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

- 
 

- 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7ต าบล
โคกมะขาม (ถนนสายบ้านไทย
ถาวร หมู่ที่ 7 เช่ือมบ้านโคก
เกลา หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 เช่ือม
บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5)ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 800เมตร หนา 0.10 เมตรมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 230.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- - 50,000 50,000 50,000 ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านหนองไผ่หมู่ที่ 6ต าบล
โคกมะขาม (ถนนสายต่อจาก
ถนน คสล. หน้าบ้านนายพงษ์ทวี 
ศรีบุญเรือง ถึงที่นา นางกอง  
พุ่มพวง) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายต่อจากถนน คสล. หน้าบ้าน
นายพงษ์ทวี ศรีบุญเรือง ถึงที่นา นางกอง  พุ่มพวง)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 2,100เมตร 
หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
840.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

- - 180,000 180,000 180,000 ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6ต าบล
โคกมะขาม (ถนนสายสามแยกที่
นานายประกิจ  ฉิมงาม ถึงที่นา
นายสมัคร รุ่งเรือง) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายสามแยกที่นานายประกิจ  ฉิมงาม 
ถึงที่นานายสมัคร รุ่งเรือง)ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 2,100เมตร หนา 0.10 เมตรมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับเกลี่ย 
ให้เรียบร้อย 

- 
 

- 
 

180,000 180,000 180,000 ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้าน
โคกตะเคียน หมู่ที่ 3ต าบลโคก
มะขาม (จากที่นานางจวม  สิทธิ
สังข์ ถึงที่นานนายยวน  โสดา) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนดินส าหรับใช้ในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนดิน(จากที่นานางจวม  สิทธิสังข์ ถึงที่นา 
นายยวน  โสดา)ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 
เมตร  สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 7,020.00 ลูกบาศก์เมตร (ค่า
ยุบตัวของดิน 1.30) พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 
และวางท่อระบายน้ าขนาด ศก. 0.60 เมตร จ านวน 
4 จุดๆละ 7 ท่อน รวมเป็น 28 ท่อน 

- - 400,000 400,000 400,000 ถนนดิน 
จ านวน 1  

เส้น 

มีถนนดิน  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

15 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดิน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6ต าบล
โคกมะขาม (ถนนสายหน้าบ้าน
นายเมียด  แฮะประโคน ถึงสาม
แยกหลังวัดบ้านหนองไผ่) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนหินคลุกส าหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก(ถนนสายหน้าบ้านนายเมียด  แฮะประ
โคน ถึงสามแยกหลังวัดบ้านหนองไผ่)ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  

- - 65,000 65,000 65,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 

เส้น 

มีถนนหินคลุก  
เพื่อให้ประชาชน

สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 
 

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดิน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6ต าบล
โคกมะขาม (ถนนสายหน้าบ้าน
นายประถม  ชุมบุญ ถึงสามแยก
ที่นานายจ านงค์  เดือนประโคน) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนหินคลุกส าหรับ
ใช้ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก(ถนนสายหน้าบ้านนายประถม   
ชุมบุญ ถึงสามแยกที่นานายจ านงค์  เดือนประโคน)
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนา0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 262.50 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  

- - 135,000 135,000 135,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 

เส้น 

มีถนนหินคลุก  
เพื่อให้ประชาชน

สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ไป– มา ได้สะดวก 

15 

17 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบล
โคกมะขาม (ถนนสายจากบ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 6 เช่ือมบ้าน
หนองบอน ต าบลหนองบอน) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังส าหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เช่ือมบ้าน
หนองบอน ต าบลหนองบอน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00เมตร ยาว 2,900เมตร หนา 0.10 เมตรมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,740.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- 
 

- 350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน
ดินและลงลูกรังบ้านไทยถาวร 
หมู่ที่ 7ต าบลโคกมะขาม   
(สายบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 
เช่ือมถนนลาดยาง บร.2098) 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

สายบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 เช่ือมถนนลาดยาง บร.
2098 ถมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1 เมตรหรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
11,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย วางท่อระบายน้ าขนาด ø0.60 จ านวน 5 
จุดๆละ 7 ท่อน และลงลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย
ให้เรียบร้อย 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนน ลูกรัง
จ านวน  
๑ เส้น 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 
ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยก
ที่ดินนายเสง่ียม  โพยประโคน   
ถึงสามแยกที่ดินนายโต  โสดา) 
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

 (สายสามแยกที่ดินนายเสง่ียม  โพยประโคน  ถึง
สามแยกที่ดิน  นายโต  โสดา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 549.50 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- - 95,000 
 

95,000 
 

95,000 
 

ลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7  
ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยก
ที่นานายครรชิต  ไวยรัตน์  
เช่ือมคลองห้วยพริก) 
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง (สายสามแยกที่นานายครรชิต  ไวยรัตน์ 
เช่ือมคลองห้วยพริก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 430.50 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- - 75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

ลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการปรับเกรดปรับแต่งถนน
ดิน บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 
ต าบลโคกมะขาม  
(สายจากบ้านนายสุนัย  รุ่งเรือง 
ไปทางทิศ ตะวันออก 
เช่ือมบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับเกรดถนน (สายจากบ้านนายสุนัย  รุ่งเรือง ไป
ทางทิศตะออกเช่ือมบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร  พื้นที่
เกรดไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ถนนที่ปรับ
เกรด 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนนดิน       
บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3  
ต าบลโคกมะขาม  
(สายจากที่นานางล้วน  สายสด 
ถึงที่นานางเฉือน แก้วศรี)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนดิน (สายจากที่นานางล้วน  สายสด  ถึงที่นา
นางเฉือน  แก้วศรี) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 615 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  

- - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ถนนดิน การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนดิน    
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6        
ต าบลโคกมะขาม  
(สายจากที่นานายพยุงศักดิ์      
ปุยะติ  ไปทางทิศตะวันตก)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนดิน (สายจากที่นา  นายพยุงศักดิ์  ปุยะติ      
ไปทางทิศตะวันตก) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,260 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  
 

- - 650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

ถนนดิน การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า73 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดินและวางท่อระบายน้ า บ้าน
โคกมะขาม หมู่ที1่  
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง สายจากบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ถึง
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และวาง
ท่อระบายน้ าขนาด ศก.0.30 ม. จ านวน 15 ท่อน  
ท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.60 ม. จ านวน 40 
ท่อน 

- - 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการยกระดับถนนดินเดิม
(โดยการถมดิน)และลงลูกรัง 
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ต าบล
โคกมะขาม 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 
เช่ือมบ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง) หมู่ที่ 5 ถมดิน
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 470 เมตร สูง 0.50 
เมตร และลงลูกรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 470 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

- - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดินและวางท่อระบายน้ า               
บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1                  
ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

สายจากที่นานายสุภาพ  ชุมนุมดวง ถึงที่นานาง
พิมยึนประโคน ลงลูกรังขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 
565 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  และวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 
จ านวน 30 ท่อน 

- - 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

256
1 

(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน
และลงลูกรังบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 
7ต าบลโคกมะขาม  (สายบ้าน
ไทยถาวร หมู่ที่ 7 เช่ือม
ถนนลาดยาง บร.2098) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
ขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

สายบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 เช่ือมถนนลาดยาง บร.2098 ถม
ดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตรหรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ าขนาด ø0.60 จ านวน 
5 จุดๆละ 7 ท่อน และลงลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนลูกรัง การสัญจรไป
มาได้รับความ

สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ต าบล
โคกมะขาม (สายสามแยกที่ดิน
นายเสง่ียม  โพยประโคน  ถึงสาม
แยกที่ดินนายโต  โสดา) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
ขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 (สายสามแยกที่ดินนายเสง่ียม  โพยประโคน  ถึงสามแยกที่ดิน  
นายโต  โสดา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,570 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
549.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- - 95,000 
 

95,000 
 

95,000 
 

ถนนลูกรัง การสัญจรไป
มาได้รับความ

สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ต าบลโคก
มะขาม (สายสามแยกที่นานาย
ครรชิต  ไวยรัตน์ เช่ือมคลองห้วย
พริก) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
ขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง (สายสามแยกที่นานายครรชิต  ไวยรัตน์ เช่ือมคลอง
ห้วยพริก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,230 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 430.50 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- - 75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

ถนนลูกรัง การสัญจรไป
มาได้รับความ

สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการปรับเกรดปรับแต่งถนน
ดิน บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 
ต าบลโคกมะขาม (สายจากบ้าน
นายสุนัย  รุ่งเรือง ไปทางทิศ 
ตะวันออกเช่ือมบ้านโคกเกลา 
หมู่ที่ 5)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับเกรดถนน (สายจากบ้านนายสุนัย  รุ่งเรือง ไป
ทางทิศตะออกเช่ือมบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร  พื้นที่
เกรดไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 

- - 10,000 10,000 10,000 ถนนที่ปรับ
เกรด 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนนดิน       
บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ต าบล
โคกมะขาม (สายจากที่นานาง
ล้วน  สายสด ถึงที่นา นางเฉือน 
แก้วศรี)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนดิน (สายจากที่นานางล้วน  สายสด  ถึงที่นา
นางเฉือน  แก้วศรี) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
615 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  

- - 300,000 300,000 300,000 ถนนดิน การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลโคก
มะขาม (สายจากที่นานายพยุง
ศักดิ์  ปุยะติ ไปทางทิศตะวันตก)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

ถนนดิน (สายจากที่นา  นายพยุงศักดิ์  ปุยะติ      
ไปทางทิศตะวันตก) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,260 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  
 

- - 650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

ถนนดิน การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 
ต าบลโคกมะขาม (สายข้างบ้าน
นางเยีอนประสงค์สุข ถึงที่ดิน
นายเชาว์เชียงประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายข้างบ้านนางเยอีนประสงค์
สุข ถึงที่ดินนายเชาว์เชียงประโคน) 
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) ยาว 520 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.โคก
มะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

-  1,200,000 1,200,000 1,200,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายน้ า 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

2 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2
ต าบลโคกมะขาม (สายจากสาม
แยกหน้าบ้านนายเต็ง สาย
กระสุน ถึงสามแยกตรงข้ามบ้าน
นายถนอม  ราชประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายจากสามแยกหน้าบ้านนาย
เต็ง สายกระสุน ถึงสามแยกตรงข้ามบ้านนายถนอม  
ราชประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) 
ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.
โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

  350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายน้ า 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U)บ้านโคกมะขาม  
หมู่ที่ 2 ต าบลโคกมะขาม  
(สายจากสี่แยกหน้าบ้านนาย
จ าแลง เมียวประโคน ถึงที่นา
นายสุเทพ ผูกแก้ว) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายจากสี่แยกหน้าบ้านนาย
จ าแลง เมียวประโคน ถึงที่นานายสุเทพ ผูกแก้ว) 
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) ยาว 335 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต. 
โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

- - 780,000 780,000 780,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายน้ า 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

4 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1
ต าบลโคกมะขาม (สายจากหน้า
บ้านนางพวง  คิมประโคน ถึง
บ้านนายเน  โสดา) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายจากหน้าบ้านนางพวง  คิม
ประโคน ถึงบ้านนายเน  โสดา)ขนาดปากกว้าง 
0.40 เมตร (ภายใน) ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม
แบบมาตรฐานของ อบต.โคกมะขาม พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)และปูายโครงการ
(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 
 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายน้ า 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U)บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 
2 ต าบลโคกมะขาม (สายจากสี่
แยกหน้าบ้านนางสร้อยมณ ี
ชัยประโคนถึงส่ีแยกตรงข้ามบ้าน
นายธรณ์ธันย์  ธนโชติโภคินกุล) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายจากสี่แยกหน้าบ้านนาง
สร้อยมณีชัยประโคนถึงส่ีแยกตรงข้ามบ้านนายธรณ์
ธันย์  ธนโชติโภคินกุล)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร)  
จ านวน 1 ชุด 

- - 580,000 580,000 580,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน  

1 
เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายน้ า 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลโคกมะขาม (สายจากสี่แยก
หน้าบ้านนางมอญ ชัยประโคน 
ถึงถนนลาดยางทางหลวงชนบท 
บร.2022) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายจากสี่แยกหน้าบ้านนาง
มอญ ชัยประโคน ถึงถนนลาดยางทางหลวงชนบท 
บร.2022)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) 
ยาว 290 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.
โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

- - 670.000 670.000 670.000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน  

1 
เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายน้ า 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3
ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยก
ข้างบ้านนายอดุลย์  ปุยะติ ถึง
สามแยกข้างบ้านนายแข็ง   
ลมประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายสามแยกข้างบ้านนาย
อดุลย์  ปุยะติ ถึงสามแยกข้างบ้านนายแข็ง  ลม
ประโคน) ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) 
ยาว 375 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.
โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

- - 870,000 870,000 870,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายน้ า 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลโคกมะขาม (สายจากสี่แยก
หน้าบ้านนางสุภาพ  ราชประ
โคน ถึงสามแยกตรงข้ามบ้าน
นายถนอม  ราชประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายจากสี่แยกหน้าบ้านนาง
สุภาพ  ราชประโคน ถึงสามแยกตรงข้ามบ้านนาย
ถนอม  ราชประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และปูายโครงการ (ถาวร) 
จ านวน 1 ชุด 

- - 240,000 240,000 240,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายน้ า 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า80 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2
ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยก
หน้าบ้านร.ต.อ. สงบ  โพยประ
โคน ถึงส่ีแยกตรงข้ามบ้านนาย
ธรณ์ธันย์  ธนโชติโภคินกุล) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายสามแยกหน้าบ้านร.ต.อ. 
สงบ  โพยประโคน ถึงส่ีแยกตรงข้ามบ้านนายธรณ์
ธันย์  ธนโชติโภคินกุล)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร)  
จ านวน 1 ชุด 

- - 370,000 370,000 370,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายน้ า 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U) บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2
ต าบลโคกมะขาม (สายสีแยก
บ้านนางมอญ  ชัยประโคน ถึง
ที่ดินร้อยโท ชินกร ราชประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายสีแยกบ้านนางมอญ   
ชัยประโคน ถึงที่ดินร้อยโท ชินกร  ราชประโคน)
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) ยาว 140 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.โคก
มะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

- - 330,000 330,000 330,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายน้ า 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า81 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3
ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยก
หน้าศาลาประชาคมบ้านโคก
ตะเคียน หมู่ที่ 3 ถึงที่นา 
นายนวล  เจาะประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายสามแยกหน้าศาลา
ประชาคมบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ถึงที่นานาย
นวล  เจาะประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 325 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร) จ านวน 
1 ชุด 

- - 750,000 750,000 750,000 รางระบายน้ า
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชน 
มีที่ระบายน้ า 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม 

 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากที่ดินนางเพียบ  เสาเกลียว ถึงข้างบ้าน
นางสมบัติ  กันสุมาโส ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
(ภายใน) ความยาวรวม 111 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ า
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ าตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
มะขามหมู่ที่ 1ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกข้าง
บ้านนายบันลือ  ราชประโคน ถึงที่นานายเรือง  
ราชประโคนโดยวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 
เมตร จ านวน 259 ท่อน พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป 
จ านวน 29 บ่อ  

- - 300,000 300,000 300,000 ท่อระบายน้ าที่
ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ าตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า82 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 
7 ต าบลโคกมะขาม 

 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากที่ดินนายประสิทธิ์  รัตนะถาวร ถึงสี่
แยกหน้าบ้านนายบันลือ  เอกสังวาลย์วงศ์ ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร(ภายใน) ความยาวรวม 
290 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - 700,000 700,000 700,000 รางระบายน้ า
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ าตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านไทยถาวร  
หมู่ที่ 7 ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากข้างบ้านนางสุจิตร  ผูกแก้ว  ถึงที่ดิน
นายสุภาพ  อยู่เย็น ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
(ภายใน) ความยาวรวม 390 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - 900,000 900,000 900,000 รางระบายน้ า
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ าตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U) บ้านหนองไผ่        
หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม   
(สายข้างก าแพงโรงเรียนบ้าน
หนองไผ่ ถึงสามแยกข้างบ้าน
นายเทียน  ขาวรัมย์) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบตัว U) ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 224 ม.พร้อม
ฝาปิด คสล. (สายข้างก าแพงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
ถึงสามแยกข้างบ้านนายเทียน ขาวรัมย์)   

- - 450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

รางระบายน้ า
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ าตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า83 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U) บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 
ต าบลโคกมะขาม  (สายหน้าบ้าน
นายพร   ทองรัมย์ ถึงที่ดิน 
นายประกิจ  ฉิมงาม)  
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบตัว U) ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 205 ม. 
พร้อมฝาปิด คสล. (สายหน้าบ้านนายพร  ทองรัมย์  
ถึงที่ดินนายประกิจ  ฉิมงาม) 

- - 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

รางระบาย
น้ าที่

ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาการ
เกิดน้ าท่วมได้ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U)บ้านโคกมะขาม 
หมู่ที่ 2ต าบลโคกมะขาม  
(สายสามแยกข้างบ้านนายวงศ์  
ธนโชติโภคินกุล ถึงบ้าน ด.ต. 
ไพบูรณ์ ทั่วเทพทักษ์) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายสามแยกหน้าศาลา
ประชาคมบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ถึงที่นานาย
นวล  เจาะประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 153 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร) จ านวน 
1 ชุด 

-  360,000 360,000 360,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 

1 
เส้น 

ประชาชนมีที่
ระบายน้ า 

ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2
ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยก
ข้างบ้านนายบรรจง ราชประโคน 
ถึงสามแยกหน้าบ้านนายชัย  
โพยประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายสามแยกข้างบ้านนาย
บรรจง ราชประโคน ถึงสามแยกหน้าบ้านนายชัย  
โพยประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) 
ยาว 153 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.
โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

-  360,000 360,000 360,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 

1 
เส้น 

ประชาชนมีที่
ระบายน้ า 

ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)2 ข้างทาง บ้านโคก
มะขาม หมู่ที่ 2ต าบลโคกมะขาม 
(สายสามแยกข้างบ้านนางสร้อย
มณี  ชัยประโคน ถึงทีดินายจักร
พันธ์  คิมประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล. 2 ข้างทาง (สายสามแยกข้าง
บ้านนางสร้อยมณี  ชัยประโคน ถึงทีดินายจักรพันธ์  
คิมประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) 
ยาวข้างล่ะ 125  เมตร รวม 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม
แบบมาตรฐานของ อบต.โคกมะขาม พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)และปูายโครงการ
(ถาวร) จ านวน 1 ชุด 

-  580,000 580,000 580,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 

1 
เส้น 

ประชาชนมีที่
ระบายน้ า 

ไม่ก่อให้เกิด 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U)บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6
ต าบลโคกมะขาม (สายสี่แยก
หน้าบ้านนางเอื้อน  ฮองประโคน 
ถึงสามแยกหน้าบ้านนายจ านงค์  
เดือนประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ า เพื่อให้
น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า คศล.(สายสี่แยกหน้าบ้านนางเอื้อน  
ฮองประโคน ถึงสามแยกหน้าบ้านนายจ านงค์  
เดือนประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และปูายโครงการ(ถาวร)  
จ านวน 1 ชุด 

-  420,000 420,000 420,000 รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 

1 
เส้น 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ าตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม 

 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากที่ดินนางเพียบ  เสาเกลียว ถึงข้างบ้าน
นางสมบัติ  กันสุมาโส ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
(ภายใน) ความยาวรวม 111 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - 200,000 200,000 200,000 รางระบาย
น้ าที่
ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ าตลอดปีไม่
ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 

23 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
มะขาม หมู่ที่ 1 ต าบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกข้าง
บ้านนายบันลือ  ราชประโคน ถึงที่นานายเรือง  
ราชประโคนโดยวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 
เมตร จ านวน 259 ท่อน พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป 
จ านวน 29 บ่อ  

- - 300,000 300,000 300,000 ท่อระบาย
น้ าที่
ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ าตลอดปีไม่
ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านไทยถาวร  
หมู่ที่ 7 ต าบลโคกมะขาม 

 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากที่ดินนายประสิทธิ์  รัตนะถาวร ถึง 
สี่แยกหน้าบ้านนายบันลือ  เอกสังวาลย์วงศ์ ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร(ภายใน) ความยาวรวม 
290 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - 700,000 700,000 700,000 รางระบาย
น้ าที่

ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ าตลอดปีไม่
ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านไทยถาวร  
หมู่ที่ 7 ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากข้างบ้านนางสุจิตร  ผูกแก้ว  ถึงที่ดิน
นายสุภาพ  อยู่เย็น ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
(ภายใน) ความยาวรวม 390 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - 900,000 900,000 900,000 รางระบาย
น้ าที่

ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ าตลอดปีไม่
ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U) บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 
ต าบลโคกมะขาม  (สายข้าง
ก าแพงโรงเรียนบ้านหนองไผ ่
 ถึงสามแยกข้างบ้านนายเทียน   
ขาวรัมย์) 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบตัว U) ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 224 ม.พร้อม
ฝาปิด คสล. (สายข้างก าแพงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
ถึงสามแยกข้างบ้านนายเทียน ขาวรัมย์)   

- - 450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

รางระบาย
น้ าที่

ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ าตลอดปีไม่
ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้้า และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 
ต าบลโคกมะขาม  (สายหน้าบ้าน
นายพร  ทองรัมย์ ถึงที่ดินนาย
ประกิจ  ฉิมงาม)  
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบตัว U) ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 205 ม.พร้อม
ฝาปิด คสล. (สายหน้าบ้านนายพร  ทองรัมย์ ถึง
ที่ดินนายประกิจ  ฉิมงาม) 

- - 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

รางระบาย
น้ าที่

ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาการ
เกิดน้ าท่วมได้ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา บ่อบาดาล และถังพักน้้า 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 
60 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพังและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า(Submersible Pump)  
ขนาด 1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 บ่อน้ าบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค

และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2  
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 
60 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพังและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า(Submersible Pump) 
ขนาด 1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 บ่อน้ าบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค

และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3  
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 
60 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพังและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า(Submersible Pump)  
ขนาด 1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 บ่อน้ าบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค

และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา บ่อบาดาล และถังพักน้้า 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค

และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 
60 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพังและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า(Submersible Pump) ขนาด 
1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 บ่อน้ าบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5  
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค

และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 
60 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพังและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า(Submersible Pump) ขนาด 
1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 บ่อน้ าบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6  
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค

และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 
60 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพังและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า(Submersible Pump) ขนาด 
1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 บ่อน้ าบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา บ่อบาดาล และถังพักน้้า 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7  
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 
60 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพังและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า(Submersible Pump) ขนาด 
1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 บ่อน้ าบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการเจาะบ่อบาดาล  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกมะขาม หมู่ที่ 6 
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 
60 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพังและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า(Submersible Pump) ขนาด 
1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 200,000 200,000 200,000 บ่อน้ าบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตประปา
ต าบลโคกมะขามหมู่ที่ 5,7 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ตลอดปี 

ขยายเขตประปาต าบลโคกมะขามหมู่ที่  5,7 - - 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ใช้น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

10 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
ระบบประปาภายใน หมู่ที่ 5,7 

เพื่อให้ระบบประปา
ใช้งานได้ดี 

ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา ในเขต
ต าบลโคกมะขามหมู่ที่ 5,7 

- - 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ใช้น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา บ่อบาดาล และถังพักน้้า 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอหมู่ที่ 7 

- - 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ใช้น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การจัดการแหล่งน้้าส้าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและแหล่งน้้าธรรมชาติ 
แผนงานการเกษตร 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
 

โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 

ขุดลอกสระน้ าขนาดปากกว้าง 120 เมตร 
ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาด
เอียง 1:2 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
67,200.00 ลูกบาศก์เมตร  

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 สระน้ า
สาธารณะ
ประโยชน์  
บ้านหนอง

ไผ่  

เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ าใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

2 
 

โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ บ้านโคก
เกลา หมู่ที่ 5 ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 

ขุดลอกสระน้ าขนาดปากกว้าง 55.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาด
เอียง 1:2 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
28,200.00 ลูกบาศก์เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สระน้ า
สาธารณะ
ประโยชน ์
 บ้านโคก

เกลา  

เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ าใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

3 
 

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า 
บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ต าบล
โคกมะขาม (สายจากที่นานาย
รอ  ชาญประโคน ถึงที่นานาย
กิตติชัย  พูนกล้า) 

เพื่อกักเก็บน้ าและส่ง
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ าขนาดปากกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 470 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,500.00 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 คลองส่งน้ า
บ้านโคก
มะขาม 
หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ าใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

4 โครงการขุดคลอกสระน้ า
สาธารณประโยชน์โคกเพชร 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้เพื่อ
ใช้ อุปโภค-บริโภค
และท าการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี 

ขนาดกว้าง110 ม. ยาว 650 ม. ลึก 6 ม. 
ลาดเอียง 1:2 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า376,008 ลบ.ม. 

- - 14,000,000 14,000,000 14,000,000 สระน้ า 
สาธารณ 
ประโยชน ์
โคกเพชร 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎรที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง 

และมีน้ าเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาในต าบล โคกมะขาม  หมู่ที่  1 – 7 - - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

เขตไฟฟูา ราษฎรจะได้มี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังโคมไฟสาธารณะภาย ในต าบลโคกมะขาม 
หมู่ที่ 1- 7 

- - 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

โคมไฟ ราษฎรจะได้มี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟูา
สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ตลอด 
 

ซ่อมโคมไฟฟูาสาธารณะในต าบลโคกมะขาม หมู่ที่  
1- 7 

- - 205,000 
 

205,000 
 

205,000 
 

โคมไฟฟูา ราษฎรจะได้มี
ไฟฟูาใช้ตลอดปี 

กองช่าง 

4 ขยายเขตเสาไฟฟูา จากบ้านนาย
ต้น แก้วศรี ถึง บ้านนายสมบัติ 
ผูกแก้ว ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตเสาไฟฟูา จากบ้านนายต้น แก้วศร ี
 ถึง บ้านนายสมบัติ ผูกแก้ว เสา 2 ต้น 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เขตเสา
ไฟฟูา 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 
 

5 ขยายเขตเสาไฟฟูา จากซอยพ่อ
จิ้ม ซอยพ่อทิพย์ ซอยนายสมบัติ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาจากซอยพ่อจิ้ม ซอยพ่อทิพย์  
ซอยนายสมบัติ  (9 ต้น) 

- - 200,000    200,000    200,000    เขตเสา
ไฟฟูา 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 

6 ขยายเขตเสาไฟฟูา ซอยหลัง
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา ซอยหลังศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 
(100 ม.) 

- - 100,000   100,000   100,000   เขตเสา
ไฟฟูา 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 

7 ขยายเขตเสาไฟฟูา ซอยบ้านนาย
ชูศักดิ์ ภักดี ถึง บ้านพ่อเพือย 
ศิลาลัย หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา ซอยบ้านนายชูศักดิ์ ภักดี ถึง บ้าน
พ่อเพือย ศิลาลัย หมู่ที่3 (100 ม.) 

- - 100,000    100,000   100,000   เขตเสา
ไฟฟูา 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 ขยายเขตเสาไฟฟูา ซอยบ้าน 
นายทวี เทียนวงศ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา ซอยบ้านนายทวี เทียนวงศ์  หมู่ที่3 
(50 ม.) 

- - 50,000      50,000      50,000      เขตเสา
ไฟฟูา 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 

9 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาแสง
สว่างอัตโนมัติสาธารณะภายใน
หมู่ที่ 1-7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังระบบไฟฟูาแสงสว่างอัตโนมัติสาธารณะ
ภายใน หมู่ที่ 1-7 

- - 1,500,000 1,500,00
0 

1,500,00
0 

ระบบไฟฟูา
อัตโนมัติ 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 

10 ขยายเขตไฟฟูาคุ้มตมาดโปง  เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาคุ้มตมาดโปง หมู่ที่ 6 - - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เขตไฟฟูา ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 

11 ขยายเขตเสาไฟฟูา ซอยบ้านนาง
เรณู ถึง บ้านนายประเสริฐศักดิ์  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาซอยบ้านนางเรณู  
ถึง บ้านนายประเสริฐศักดิ์ 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เขตเสา
ไฟฟูา 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 

12 ขยายเขตเสาไฟฟูา จากบ้านนาง
แปลก  ถึง บ้านนางอ้วนโวงประ
โคน ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา จากบ้านยายโพธิ์ รอบนอก   
ถึง นายายทวน ปุยะติ 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เขตเสา
ไฟฟูา 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 

13 ขยายเขตเสาไฟฟูา จากบ้านนาย
จิม ดอกดี ถึง บ้านนายสุพรรณ 
ศรีผุย ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาจากจากบ้านนายจิม ดอกดี  
ถึง บ้านนายสุพรรณ ศรีผุย เสา 3 ต้น 

- 100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เขตเสา
ไฟฟูา 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 

14 ขยายเขตเสาไฟฟูา จากบ้านนาย
บุ  โวงประโคน ถึงบ้านนายเดชา 
สิทธิสังข์ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา จากบ้านนายทิศ สิทธิสังข์  
ถึงบ้านนายสุทิศ ชุมนุมดวง เสา 5 ต้น 

- - 105,000   105,000    105,000    เขตเสา
ไฟฟูา 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการขยายเขตไฟฟูาจากหน้า
บ้าน นางอวยพร 
ผูกแก้ว ถึงหน้าบ้านนางส าอางค์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาจากหน้าบ้านนางอวยพรผูกแก้ว 
ถึงหน้าบ้านนางส าอางค์ 

- - 100,000    100,000    100,000    เขตไฟฟูา ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูาจากเสา
ของอาจารย์ นวโก ถึงกระท่อม
ลุงศึก โพยประโคน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาจากเสาของอาจารย์ นวโก ถึง
กระท่อมลุงศึก โพยประโคน 

- - 100,000    100,000    100,000    เขตไฟฟูา ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 

17 โครงการขยายเขตไฟฟูาจากบ้าน
นายสม เหมือนประโคน ถึงบ้าน
นายต้น แก้วศรี 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนายสม เหมือนประโคน ถึง
บ้านนายต้น แก้วศรี 

- - 100,000    100,000    100,000    เขตไฟฟูา ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 

18 โครงการขยายเขตไฟฟูา
การเกษตรจากบ้านหมอรอ  
ชาญประโคน ถึงนานายสาน  
จันทร์ 1300 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาการเกษตรจากบ้านหมอรอ ชาญ
ประโคน ถึงนานายสาน  จันทร์ 1300เมตร 

- - 100,000    100,000    100,000    เขตไฟฟูา ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
 

19 โครงการขยายเขตไฟฟูา
การเกษตรจากบ้านนางรัชนีกร 
จันทร์แรม  ถึงนานายสงค์   
มั่งค่ัง  700 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาการเกษตรจากบ้านนางรัชนีกร 
จันทร์แรม  ถึงนานายสงค์  มั่งค่ัง  700 เมตร 

- - 100,000    100,000    100,000    เขตไฟฟูา ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอประโคนชัย ค่าใช้จ่ายงาน
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา 
หมู่ที่ 1 

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค อ.ประโคนชัย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขาม  
ต.โคกมะขาม 

รายละเอียดปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร 
จ านวน 1 ต้น ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร 
จ านวน 4 ต้นพร้อมพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 
50 ต.มม. ระยะ 120 เมตร จ านวน 2 เส้น 
 

- - 46,000 
 

46,000 
 

46,000 
 

เขตไฟฟูา ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

21 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอประโคนชัย ค่าใช้จ่ายงาน
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา 

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค อ.ประโคนชัย 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงาน
ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 6 
บ้านหนองไผ่  
ต.โคกมะขาม 

รายละเอียดปักเสาคอร. คอนกรีตขนาด 8 เมตร 
จ านวน 48 ต้น พร้อมพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง1,580 เมตร 
จ านวน 2 เส้น 

- - 430,000 
 

430,000 
 

430,000 
 

เขตไฟฟูา ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขตแรงต่ า + ไฟ
ถนน  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6      
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

รายละเอียดปักเสา คอร. คอนกรีตขนาด 8 เมตร 
จ านวน 2 ต้น พร้อมพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 
ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 75 เมตร จ านวน 2 เส้น 
และพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 
ต.มม. ระยะทาง  75 เมตร พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟ
ถนน ชนิดหลอด LED 2×20w  จ านวน  1 ชุด 
 

- - 35,000 35,000 35,000 เขตไฟฟูา ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการขยายไฟแรงต่ า   
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7  
ต าบลโคกมะขาม สายศูนย์ 
ก.ศ.น. ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา บ้านไทยถาวร(สายศูนย์ ก.ศ.น. 
ต าบลโคกมะขาม (รายละเอียด ปักเสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8 เมตร จ านวน 2 ต้น พร้อมพาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะ 80 
เมตร จ านวน 2 เส้น) 

- - 23,500 
 

23,500 
 
 

23,500 
 
 

เขตไฟฟูา 
แรงต่ า 

ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

24 โครงการขยายไฟแรงต่ า   
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7  
ต าบลโคกมะขาม  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 
(รายละเอียด ปักเสา คอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 
เมตร จ านวน 2ต้น พร้อมพาดสายชนิดอลูมิเนียม
หุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 80เมตร 
จ านวน 2 เส้น) 

- - 23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

เขตไฟฟูา 
แรงต่ า 

ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บ้านหนองอแมะ  
หมู่ที่ 4 ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อส่องสว่างให้
ประชาชนในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืน 
 

ขยายเขตไฟฟูา สาธารณะสายหน้าหมู่บ้านติดถนน
ทางหลวงหมายเลข 24  
 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

โคมไฟ
สาธารณะ 

ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บ้านโคกเกลา(คุ้ม
สวายเรียง) หมู่ที่ 5  
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อส่องสว่างให้
ประชาชนในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืน 

สายสามแยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 24 เข้า
บ้านโคกเกลา (คุ้มสวายเรียง) หมู่ที่ 5 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

โคมไฟ
สาธารณะ 

ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า98 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการขยายไฟแรงต่ า  บ้าน
โคกมะขาม หมู่ที่ 1ต าบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

รายละเอียดปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร 
จ านวน 1 ต้น ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 
เมตร จ านวน 4 ต้นพร้อมพาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะ 120 เมตร จ านวน 
2 เส้น 
 

- - 46,000 
 

46,000 
 

46,000 
 

เขตไฟฟูา ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

28  โครงการขยายเขตแรงต่ า  บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 6ต าบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

รายละเอียดปักเสาคอร. คอนกรีตขนาด 8 เมตร 
จ านวน 48 ต้น พร้อมพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง1,580 เมตร 
จ านวน 2 เส้น 

- - 430,000 
 

430,000 
 

430,000 
 

เขตไฟฟูา ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขตแรงต่ า + ไฟ
ถนน  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6      
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

รายละเอียดปักเสา คอร. คอนกรีตขนาด 8 เมตร 
จ านวน 2 ต้น พร้อมพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 75 เมตร 
จ านวน 2 เส้น และพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง  75 เมตร 
พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 
2×20w        จ านวน  1 ชุด 
 

- - 35,000 35,000 35,000 เขตไฟฟูา ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า99 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการขยายไฟแรงต่ า   
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ต าบล 
โคกมะขาม สายศูนย์ ก.ศ.น. 
ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา บ้านไทยถาวร(สายศูนย์ ก.ศ.น. 
ต าบลโคกมะขาม (รายละเอียด ปักเสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8 เมตร จ านวน 2 ต้น พร้อมพาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะ 80 
เมตร จ านวน 2 เส้น) 
 

- - 23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 
 

เขตไฟฟูาแรง
ต่ า 

ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

31 โครงการขยายไฟแรงต่ า   
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7  
ต าบลโคกมะขาม  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 
(รายละเอียด ปักเสา คอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 
เมตร จ านวน 2ต้น พร้อมพาดสายชนิดอลูมิเนียม
หุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 80เมตร 
จ านวน 2 เส้น) 
 

- - 23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

เขตไฟฟูาแรง
ต่ า 

ราษฎรจะได้มีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า100 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 7 การควบคุมอาคารและระบบจราจร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกระจกตามสี่แยก
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความภัยในการ
คมนาคม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความภัยในการคมนาคม - - 50,000 50,000 50,000 กระจกที่ติดต้ัง การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ
ทางเข้าหมู่บ้านในเขตต าบลโคก
มะขาม 

เพื่อเป็นการปลอดภัย
ในการใช้ถนน  และ
อ านวยความสะดวกใน
การเข้าหมู่บ้าน 

ชุมชนหมู่ที่  1 – 7 - - 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ไฟกระพริบ ประชาชนปลอดภัย
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อใช้ตรวจสอบหากมี
เหตุการณ์ที่ผิดปกติ 

ภายในหมู่ที่ 1-7 ต.โคกมะขาม - - 100,000 100,000 100,000 กล้องวงจรปิด 
ที่ติดต้ัง 

ใช้ตรวจสอบหากมี
เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ 

กองช่าง 

4 โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การควบคุมอาคารในเขตต าบล 
 

เพื่อให้ประชาชนทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้ง  7 หมู่บ้าน 
ให้ทราบ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การ
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ควบคุมอาคาร 

กองช่าง 

5 โครงการวางผังเมืองรวมหรือ
ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การวางผังเมืองรวม 
หรือปรับปรุงผังเมือง
รวมชุมชน 

เพื่อวางผังเมืองรวม หรือปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชน  และการพัฒนาบุคลากรของ อปท.  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อวางและ
ปรับปรุงผังเมือง

รวมและการวางผัง
ชุมชนการพัฒนา

บุคลากรของ อปท. 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน
การส่งเสริมอาชีพ อบต.โคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และ มีรายได้ 

ประชาชน 
ในเขตต าบล 

ทั้ง  7   หมู่บ้าน 

- - 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพิ่มสามารถน าความรู้ที
ได้มาพัฒนาหมู่บ้านให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๒ โครงการสนับสนุนข้าวพันธุ์ดี เพื่อให้ประชาชนมีเมล็ด
พันธุ์ที่ดีไว้ปลูก 

ประชาชน 
ในเขตต าบล 

ทั้ง  7   หมู่บ้าน 

- - 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนได้เมล็ดข้าว
พันธุ์ดีในการเพาะปลูก 

ส านักปลัด 

3 โครงการอบรมการแปรรูปอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ  
มีรายได้ 

ประชาชน 
ในเขตต าบล 

ทั้ง  7   หมู่บ้าน 

- - 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น  และชุมชนได้เกิด
ความสามัคคีกัน 

ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยง
โค – กระบือ 

เพื่อให้ได้พันธุ์โค – 
กระบือที่ดีมีคุณภาพ 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
เล้ียง โค-กระบือ 

- - 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนมีพันธุ ์
โค – กระบือ ที่ดี 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร
ต าบลโคกมะขาม 

หมู่ที่ 1-7 
ต าบลโคกมะขาม 

- - 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร

ต าบลโคกมะขาม 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ต าบลโคกมะขาม หมู่ที่ 1-
7 ในการส่งเสริมการเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข่ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1-7 
ต าบลโคกมะขาม 

- - 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและให้
ประชาชนสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

ส านักปลัด 

7 โครงการสนับสนุนแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนแพทย์แผน
ไทยในต าบล 

หมู่ที่ 1-7 
ต าบลโคกมะขาม 

- - 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

เพื่อสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยในต าบล 

ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

ประชาชน 
ในต าบล 

โคกมะขาม 

- - 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได ้
 

ส านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมวาระแห่งชาติด้าน
การสหกรณ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในต าบลโคกมะขาม 

เพื่อส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ต าบลโคกมะขาม 
ด้านการสหกรณ์ 

หมู่ที่ 1-7 
ต าบลโคกมะขาม 

- - 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนในต าบล 
โคกมะขาม 

มีความรู้ด้านสหกรณ์ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
กิจกรรม(ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ 
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ในต าบลโคก
มะขาม 

คนชรา คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
ต าบลโคกมะขาม 

- - 
 

30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนชรา คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 

ส านักปลัด 

11 โครงการสตรีจิตอาสารักษา
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ต าบลโคกมะขาม 

กลุ่มเยาวชน 
ประชาชนต าบล

โคกมะขาม 

- - 
 

10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

เพื่อส่งเสริมการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
ต าบลโคกมะขามกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้กฎหมายส าคัญที่ผู้หญิงควร
รู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ภาครัฐ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สตรีต าบลโคกมะขาม
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กฎหมายส าคัญที่ผู้หญิง
ควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐ 

กลุ่มสตร ี
ต าบลโคกมะขาม 

- - 
 

20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

ส่งเสริมและพัฒนาสตรี
ต าบลโคกมะขามกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้กฎหมาย
ส าคัญที่ผู้หญิงควรรู้ การ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ

ภาครัฐ 

ส านักปลัด 

13 โครงการอุดหนุนกลุ่มผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวอินทรีย์บ้านหนองไผ ่

เพื่ออุดหนุนกลุ่มผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย ์
บ้านหนองไผ่ ม.6  
ต.โคกมะขาม 

อุดหนุนกลุ่มผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว
อินทรีย์บ้าน 

หนองไผ ่

- - 
 

30,000 30,000 30,000 อุดหนุนกลุ่มผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว
อินทรีย์บ้าน 

หนองไผ่ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได ้
 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการอุดหนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
บ้านหนองไผ่  

เพื่ออุดหนุนกลุ่มนาแปลง
ใหญ่ บ้านหนองไผ่ ม.6  
ต.โคกมะขาม 

อุดหนุน 
กลุ่มนาแปลงใหญ่  

บ้านหนองไผ่ 

- - 
 

30,000 30,000 30,000 อุดหนุนกลุ่มนา
แปลงใหญ่ 

บ้านหนองไผ่ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได ้
 

ส านักปลัด 

15 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1เพื่อสืบสานภูมิปัญญา
การท าขนมพื้นบ้านให้
คนอยูในชุมชนต่อไป  
2.เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
3.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ฝึกอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชน สตรี 
และผู้สูงอาย ุ

ต าบลโคกมะขาม 
 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนเยาวชน  
สตรีและผู้สูงอาย ุ
ที่เข้าร่วมโครงการ 

1.เยาวชน สตรีและ
ผู้สูงอายุสามารถน าไปเป็น
อาชีพเสริมก่อให้เกิด
รายได้ต่อครอบครัว 
2.เกิดความสามัคคีอัน
น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง  
 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี  2 การส่งเสริมผลผลิตของชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายอาหาร
ในชุมชน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์จ าหน่าย
อาหารในชุมชน   

บริเวณพื้นที่ในเขต
ต าบลโคกมะขาม 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนสามารถจัด
หน่ายอาหารได้ 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ลานค้าชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมลานค้าชุมชน 

บริเวณชุมชนหมู่ที่ 
1-7 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีลานค้าชุมชน    ในเขต
ต าบล 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้า
ของกลุ่มอาชีพในเขต อบต. 

เพื่อให้มีศูนย์จ าหน่าย
สินค้าของกลุ่มอาชีพใน
เขต อบต. 

บริเวณพื้นที่ในเขต
ต าบลโคกมะขาม 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีศูนย์ให้ประชาชนน า
สินค้าของกลุ่มอาชีพมา
จ าหน่าย 

ส านักปลัด 

4 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ประจ าต าบล 
 

เพื่อให้ชุมชนใช้ในการ
ตากผลผลิตทางการ
เกษตร 
 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
บริเวณ หมู่ที่ 3  
พื้นที่ 2 ไร่ 4,800  
ตารางเมตร หนา
เฉลี่ย  0.08  เมตร 

- - 1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

ลาน
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนในชุมชนได้มี
สถานที่ในการตากผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนต าบลโคกมะขาม 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนภายใน
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ภายในต าบลโคก
มะขาม 

- - 50,000 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถเพิ่มรายได้ให้
ประชาชน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี  2 การส่งเสริมผลผลิตของชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่า
ทางด้านการเกษตรเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนราคาข้าวตกต่ า 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าว
อินทรีย์บ้านหนองไผ ่

เพื่อส่งออกตาม
หน่วยงานของรัฐ 
และงานOTOP 
โครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

- - 50,000 
 

50,000 50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถเพิ่มรายได้ให้
ประชาชน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การส่งเสริมการวางแผน การลงทุนและการท่องเท่ียว 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว          
ของอ าเภอประโคนชัย 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
แหล่งท่องเที่ยวอันดีงาม
ของชุมชน 

ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของ
อ าเภอประโคนชัย 

- - 50,000 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนโครงการ ประชาชนทราบแหล่ง
ท่องเที่ยวของอ าเภอประ
โคนชัย 

กองการศีกษา 
 

2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียววนอุทยานแห่งชาติ 
(ประสาทหินพนมรุ้ง) 

เพื่อปลูกฝั่งให้คนรุ่นหลัง
รู้จักการอนุรักษ์
โบราณสถานเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจังหวัด 

ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนโครงการ ประชาชนรู้คุณค่าของ
อนุรักษ์โบราณสถาน  
และหวงแหน 

กองการศีกษา 
 

3 โครงการจัดกิจกรรมออกร้านงาน
วันข้าวมะลิหอม  ปลาจ่อมกุ้ง   
ชมทุ่งนกประโคนชัย 

เพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์
ประเพณีของอ าเภอเพื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในอ าเภอ 

สนับสนุนกิจกรรม
งานประเพณีอ าเภอ
ประโคนชัย 

- - 50,000 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตอ าเภอ 

กองการศีกษา 
 

4 โครงการจัดงานประเพณี 
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

เพื่อจัดงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง  และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึง
ความเป็นมาของเขาพนม
รุ้ง  และร่วมประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง 

กองการศีกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบย่ังยืน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปฏิบัติตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
ทั้ง  7  หมู่บ้าน   

- - 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวนโครงการ ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์
และน้ าหมักชีวภาพ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท าปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมัก
ชีวภาพ 

ครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
ทั้ง 7  หมู่บ้าน 

- - 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวนโครงการ ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และน้ าหมัก
ชีวภาพในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ส านักปลัด 

3 โครงการ “น้ าคือชีวิต” : ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ 

เพื่อเป็นการสนับสนุน
การเกษตรผสมผสาน 

แปลงเกษตร
ผสมผสาน 

- - 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ

ประชาชนในพื้นที่
บริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 

สามารถน าศาสตร์
พระราชาในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ ามา
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
รายได้ให้กับประชาชน 
เป็นกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ 

ครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
ทั้ง 7  หมู่บ้าน   

- - 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวนโครงการ ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ส านักปลัด 

5 โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีโรง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน 

ใช้พื้นที่บริเวณใน
เขตต าบลโคกมะขาม 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนโครงการ ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ได้ในชุมชน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบย่ังยืน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในเขต
ต าบล 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนประชาชน
ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ในชุมชนทั้ง 7  
ชุมชน 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อใช้ในการเกษตรกรรม 

ส านักปลัด 
 

7 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ปฏิบัติตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯลฯ 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติ
ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯลฯ 

ส านักปลัด 

8 โครงการปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ 
สวยงาม 
2.เพื่อปูองกันการ
พังทลายของหน้าดิน 

ปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ดี
ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 85 

1.มีพื้นที่ปุาเพิ่มมากขึ้น 
2.ลดปัญหาการพังทลาย
ของหน้าดิน 
3.เกิดจิตส านึก และให้
ความส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบย่ังยืน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและแนวทางใน
การพัฒนาหมู่บ้านตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในชุมชน
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการและ
แนวทางในการพัฒนา
หมู่บ้านตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

10 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษและผักสวนครัว 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
จากการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษและผักสวนครัว 

ครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  
ทั้ง  7  หมู่บ้าน   

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนสามารถปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ และผักสวน
ครัว และรณรงค์ให้ลดการ
ใช้สารเคมี 

 
ส านักปลัด 

11 โครงการส่งเสริมการท า 
ปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้กิจกรรม
สนับสนุนปัจจัยการผลิตการท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้
มีความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตและ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้กับดิน 

กลุ่มเกษตรกรต าบล
โคกมะขามหมู่บ้าน
ละ 5 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร 
ร้อยละ90สามารถ

ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
ไว้ใช้เอง 

สามารถลดต้นทุนการผลิต
โดยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
ที่ผลิตใช้เองอย่างพอเพียง
และมีการรวมกลุ่มสมาชิก
ผู้ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพทุก
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอ าเภอ 
ประโคนชัย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบย่ังยืน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมการผลิตและ
การใช้เชื้อชีวินทรีย์ปูองกันก าจัด
ศัตรูพืช  กิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนกิจกรรมสนับสนุนปัจจัย
กาสรผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์ม่า 

- เพื่อถ่ายทอดความรู้การ
ใช้เชื้อชีวินทรีย์ในการ
ปูองกันและก าจัดศัตรูพืช  
-เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตเช้ือชีวิน ทรีย์ใช้เอง
ในชุมชน 

กลุ่มเกษตรกร 
ต าบลโคกมะขาม
จ านวน 80 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร 
ร้อยละ90สามารถ

ผลิตและใช้สาร
ชีวินทรีย์ปูองกัน
และก าจัดศัตรูพืช   

เกษตรกร 
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
การผลิตร้อยละ50และ
ชุมชนมีการผลิตเชื้อชีวินท
รีย์ใช้เองและจ าหน่าย
ให้กับเกษตรกร 

ส านักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอ าเภอ 
ประโคนชัย 

13 โครงการไถกลบฟางข้าวกิจกรรม
จัดงานวันรณรงค์ไถกลบฟางข้าว 

เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้เกษตรกรเห็น
ความส าคัญในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินที่ดีและ
เหมาะสมในการปลูกข้าว 

กลุ่มเกษตรกร 
ต าบลโคกมะขาม
จ านวน 80 คน 

- - 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร 
ร้อยละ90 

มีการไถกลบฟาง
ข้าว 

เกษตรกร 
มีการไถกลบฟางข้าวเพื่อ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ดิน สามารถลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ผลผลิตให้สูงขึ้น 

ส านักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอ าเภอ 
ประโคนชัย 

14 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
หลังฤดูการเก็บเกี่ยว 
-กิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตพืชฤดูแล้ง 
-กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตพืชฤดูแล้ง 
 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ครัวเรือนเกษตรกรหลัง
ฤดูการท านาและปูองกัน
การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ไปสู่ต่างจังหวัดท าให้เกิด
ปัญหาสังคม 

กลุ่มเกษตรกร 
ต าบลโคกมะขาม
จ านวน 80 คน 

- - 40,000 40,000 40,000 เกษตรกร 
ร้อยละ90 

มีรายได้เสริมจาก
การปลูกพืชฤดู

แล้ง 

เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถใช้
เวลาว่างหลังฤดูการท านา
ให้เป็นประโยชน ์

ส านักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอ าเภอ 
ประโคนชัย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การสังคมสงเคราะห์ และการจัดการสวัสดิการประชาชน 
แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ในเขตต าบลโคกมะขาม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ
ในเขตต าบลโคกมะขาม 

ผู้สูงอายุภายในเขต
ต าบล 
โคกมะขาม 

- - 6,000,000 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 

จ านวนผู้สูงอายุ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

ส านักปลัด 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 
ในเขตต าบลโคกมะขาม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ความพิการในเขตต าบล
โคกมะขาม 

 ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพภายในต าบล
โคกมะขาม 
 

- - 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จ านวนคนพิการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

ส านักปลัด 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์  
แก่ผู้ปุวยโรคเอดส์ ในเขตต าบล
โคกมะขาม 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ แก่ผู้ปุวยโรค
เอดส์ในเขตต าบลโคก
มะขาม 

ผู้ปุวยโรคเอดส์
ต าบลโคกมะขาม ที่
มีแพทย์รับรองและ
ท าการวินิจฉัย
เรียบร้อยแล้ว 
 

- - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จ านวนผู้ปุวย
เอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์ในเขตต าบล
โคกมะขามได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การสังคมสงเคราะห์ และการจัดการสวัสดิการประชาชน  
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ในเขตต าบล 

เพื่อจัดสวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
ในเขตต าบล 

จัดสวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ในเขตต าบล
โคกมะขาม 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส       
และผู้ยากไร้ 

ได้จัดสวัสดิการให้
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
ในเขตต าบล 

ส านักปลัด 

2 โครงการคืนสายตาแด่คนชรา 
(ผู้สูงอายุ) 
 

เพื่อจัดหาแว่นตาให้
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทาง
สายตา 

จัดหาแว่นตาให้
ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ทางสายตาในเขต
ต าบล 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทาง
สายตาสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมงาน
สังคมสงเคราะห์และกิจกรรม 
สาธารณกุศล 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงาน
สังคมสงเคราะห์และ
กิจกรรมสาธารณกุศล 

อุดหนุนส านักงาน
กิ่งกาชาดอ าเภอ
ประโคนชัย 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนกิจกรรม ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือในกิจกรรมงาน
สังคมสงเคราะห์และ
กิจกรรมสาธารณกุศล 

ส านักปลัด/
สนง.กิ่งกาชาด 
อ.ประโคนชัย 

4 โครงการเสริมสร้างครอบครัว 
อบอุ่นเข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรักความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัว - - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมีความรักความ
เข้าใจและความสัมพันธ ์
ที่ดี 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การสังคมสงเคราะห์ และการจัดการสวัสดิการประชาชน 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 
 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
และเยาวชนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร 

เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกครอบครัว 

ประชาชนทั่วไปใน
ต าบล 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในต าบลได้
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกครอบครัว 

ส านักปลัด 
 
 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลโคกมะขาม 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 
2.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่
ดีต่อการดูแลสุขภาพให้
แข็งแรง 

จัดอบรมให้ความรู้
ในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลโคกมะขาม 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ดี
ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 
85 

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  
2.ผู้สูงอายุมีขวัญและก าลังใจ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง 

ส านักปลัด 
 

8 โครงการให้ความรู้เพื่อการ
พัฒนาครอบครัว 

เพื่อสนับสนุนการให้
ความรู้เพื่อการพัฒนา
ครอบครัว 

ประชาชนทั่วไปใน
ต าบล 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนจะได้ความรู้เพื่อ
การพัฒนาครอบครัว 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การสังคมสงเคราะห์ และการจัดการสวัสดิการประชาชน 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้
การช่วยเหลือและพิทักษ์คุ้มครอง           
แก่ สตรี เด็ก และเยาวชน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้การ
ช่วยเหลือและพิทักษ์
คุ้มครอง แก่ สตรี เด็ก 
และเยาวชน 

ชุมชนในต าบล - - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ศูนย์ให้การช่วยเหลือและ
พิทักษ์คุ้มครอง แก่ สตรี 
เด็ก และเยาวชน 

ส านักปลัด 

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ในต าบล 

ประชาชนทั่วไปในต าบล 
โคกมะขาม 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในต าบลส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนในต าบล 

ส านักปลัด 
 

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์และกิจกรรมงานสังคม
สงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณ
กุศล 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สังคมสงเคราะห์และ
กิจกรรมงานสังคม
สงเคราะห์และกิจกรรม 
สาธารณกุศลส านักงาน
กิ่งกาชาด 

อุดหนุนกิ่งกาชาด  
อ าเภอประโคนชัย 

- - 10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนเงิน 
ที่อุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้
ประสบปัญหา 

ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหาบรรเทาลง 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การจัดการบริหารกลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ์

อุดหนุนส านักงาน
เหล่ากาชาด  
จังหวัดบุรีรัมย ์

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านที่เป็น
ภารกิจของเหล่ากาชาด 

ส านักปลัด 

2 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
สตรีและชุมชน 

เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกครอบครัว 

ประชาชนทั่วไป                       
ในต าบลโคกมะขาม 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในต าบลได้
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกครอบครัว 

ส านักปลัด 
 
 

3 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่
สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรี
ด้านต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าแก่
สตรีในชุมชนและพัฒนา
สตรี 

สตรีในชุมชนทั้ง 7 
ชุมชน 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนาสตรี                 
ในชุมชน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การจัดการสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด “โคกมะขามเกมส”์ 

เพื่อให้ประชาชนสนใจ
การกีฬารู้จักใช้เวลาว่าง
และห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
“โคกมะขามเกมส”์
ประชาชนทั้ง   7  
หมู่บ้าน 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและห่างไกล ยา
เสพติด 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการกีฬาสืบสานสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคก
มะขาม 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคก
มะขาม 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลโคกมก
มะขามจ านวน 2  
ศูนย์ 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เด็กปฐมวัยรู้จักคิดวิเคราะห์
จากการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จริง 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์             
ชิงถ้วยพระราชทาน                         
"พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอประโคนชัย 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณี จ.บร. และรณรงค์
ปูองกันและต่อต้านยาเสพ
ติด 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การจัดการสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
“ประโคนชัยเกมส์”  

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอประโคนชัย 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 
 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 
แห่งจังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา
ให้กับนักเรียน เยาวชน 
และประชาชน อย่าง
ทั่วถึง 

นักเรียน นักศึกษา
และเยาวชนใน
จังหวัดบุรีรัมย์มีการ
ออกก าลังกายด้วย
การเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ จนท าให้
เป็นผู้มีสุขภาพ
สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

- - 10,000 10,000 10,000 
 

นักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชนในเขต

จังหวัดบุรีรัมย์ 
อายุไม่เกิน 18 ปี 
จาก 9 หน่วยงาน 
จ านวน 5,000 

คน 

นักเรียนและศึกษาใน
จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการ
ออกก าลังกายด้วยการ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การจัดการสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิ
หอมปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคน
ชัย   
 

- เพื่ออุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประโคน
ชัย  ในการจัดงาน
เทศกาลข้าวมะลิหอม
ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประ
โคนชัย   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของประชาชนใน
เขตต าบลโคกมะขามได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขตต าบล
โคกมะขามได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

- ประเพณอีันดีงาม
ท้องถิ่นยังคงอยู่ 
และสืบไป 

กองการศึกษา 

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบล 
โคกมะขาม 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 
 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การจัดการสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์  
(งานสถาปนาเมืองแปะ) 

- เพื่ออุดหนุนส านักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดงาน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์   เพื่อสร้าง
จิตส านึกของคนบุรีรัมย์ให้
เกิดความจงรักภักดีใน
สถาบัน มีความรักชาติ รัก
แผ่นดิน เกิดความรักสามัคคี
ของประชาชนในจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 
 
 

- คนบุรีรัมย์มี
จิตส านึก “รักชาติ 
จงรักภักด”ี 

- - 5,000 5,000 5,000 เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วม
การจัดงาน
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ 
เชิงคุณภาพ 
- คนบุรีรัมย์มี
จิตส านึกรักชาติ 
จงรักภักด ี

- คนบุรีรัมย์มี
จิตส านึก รักชาติ 
จงรักภักด ี
 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก
และส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- เด็กเกิดการพัฒนาและ
เห็นความส าคัญของ
ตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

2  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนและสุขภาพ
ร่างกาที่แข็งแรง 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียน 

- เกิดความผูกพัน 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

3  โครงการวันยุวบัณฑิตน้อย เพื่อมอบวุฒิบัตรให้แก่
เด็กที่จบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียน 

- เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
และมีขวัญก าลังใจในการ
เข้าศึกษาต่อ 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
ของเด็กก่อนวัยเรียน 

- เพื่อตรวจสุขภาพและ
ตรวจภาวะโภชนาการ
ของเด็ก 

- ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียน 

- เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเอื้อต่อการเรียนรู ้

กองการศึกษาฯ 

5  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศ.พ.ด. อบต.
โคกมะขาม(อาหารกลางวัน) 

- เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่เพียงพอ 

- ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 
ทั้ง 2 ศูนย ์

- - 643,800 
 

643,800 
 

643,800 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียน 

- เด็กมีอาหารกลางวัน
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 อาหารเสริม (นม ) - เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมใน
ปริมาณที่เพียงพอ 

- ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 
ทั้ง 2 ศูนย ์

- - 226,996 
 

226,996 
 

226,996 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียน 

- เด็กมีนมดื่มในปริมาณที่
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  

เพื่อจัดสรรให้เด็กอนุบาล 
– ประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับอาหารกลางวันที่
เพียงพอถูกสุขลักษณะ
ตามหลักโภชนาการ 

เด็กนักเรียน 
ชั้นอนุบาล – ป.6 
ที่อยู่ในโรงเรียน
ภายในต าบลโคก
มะขาม 

- - 2,20๐,๐๐๐ 
 

2,20๐,๐๐๐ 
 

2,20๐,๐๐๐ 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
- เด็กอนุบาล –  
ป.6. ในต าบลโคกมะขาม
ได้รับอาหารกลางวันที่ถูก
ตามหลักโภชนาการ 
ครบ100 % 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่เพียงพอ
ถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ 

7 โครงการส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ 
สนามเด็กเล่น 

เพื่อให้เด็กในพื้นที่ได้มี
อุปกรณ์ในการเล่นใน
สนามเด็กเล่น 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สนามเด็กเล่น 

- - 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

อุปกรณ์สนามเด็ก
เล่น                

ที่จัดซื้อ 

ท าให้เด็กในพื้นที่ได้มี
อุปกรณ์ในการเล่นใน
สนามเด็กเล่น 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพฟัน
เด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่อสอนให้เด็กก่อนวัย
เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ
ปากและฟัน 

เด็กเล็กชองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม
และบ้านหนองไผ่ 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อสอนให้เด็กก่อนวัย
เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ
ปากและฟัน 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 อาหารเสริม (นม)โรงเรียนทั้ง 4 
โรงเรียนในต าบลโคกมะขาม 

เพื่อจัดสรรให้เด็กอนุบาล 
– ประถมศึกษาปีที่ 6 

เด็กนักเรียนทั้ง 4 
โรงเรียน 
ในต าบลโคกมะขาม 

- - 900,000 
 

900,000 900,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี
อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนรับประทาน 

กองการศึกษาฯ 
 

10 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของบุคลากรครู
ผู้ดูแลเด็ก   
 

เพื่อให้ครูได้มีความรู้มี
ทักษะในการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ 

บุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลโคก
มะขาม 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนครู
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพื่อให้ครูได้มีความรู้
และมีทักษะในการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพ 

 
กองการศึกษาฯ 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ ศพด.
สังกัด อบต.โคกมะขาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

มีงบประมาณในการ
พัฒนาด้านการเรียน
การสอน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองไผ่(หมู่ที่  6) 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
ให้เด็กก่อนเกณฑ์มี
พัฒนาการที่ดี 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 
บริเวณหมู่ที่  6  

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนครั้ง               
ที่ปรับปรุง 

เด็กได้รับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ก่อนเขา้
เรียน 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่   
(หมู่ที่  6) 

เพื่อให้ถูกสุขลักษณะในการ
รับประทานอาหาร 

บริเวณข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่  6 
จ านวน  1 หลัง 
และห้องประกอบ
อาหาร 

- - 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

โครงการ            
ที่ปรับปรุง 

เด็กได้ที่รับประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ 

กองการศึกษาฯ 

14 โครงการจัดซ้ือเครื่องเล่นสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่   
(หมู่ที่ 6) 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็กเล็ก และช่วยส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของเด็กเล็ก 

จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

- - 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

จ านวนเครื่อง
เล่นที่จัดซ้ือ 

เด็กได้รับการพัฒนาการที่ดี
ต่อร่างกายจิตใจ 

กองการศึกษาฯ 

15 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนในเขตต าบล 

จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้  จ านวน  1  
ศูนย์ 

- - 600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

จ านวนศูนย์การ
เรียนรู้ที่ก่อตั้ง 

ประชาชนในเขตต าบลได้ศึกษาหา
ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

16 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 เพี่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

- - 10,000   10,000   10,000   จ านวนเด็ก
นักเรียน 

สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
และน าข้อมูลที่ได้มา
ประกอบการจัดการเรียนรู ้

กองการศึกษาฯ 

17 โครงการปฐมนิเทศ และประชุม
ผู้ปกครอง เด็กในศูนย์พัฒนาฯ 

เพื่อชี้แจงระเบียบการในการ
เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ชี้แจงระเบียบการ
ในการเข้าเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 ทั้ง  2  ศูนย์ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียน 

ผู้ปกครองรู้ระเบียบในการน า
เด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพื่อชี้แจงและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการบริหาร/
จัดการเรียนการสอน 

ผู้ดูแลเด็ก / 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- - 4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

จ านวนกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ 

กองการศึกษาฯ 

20 โครงการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีหลักสูตรที่มี
มาตรฐานที่สอดคล้องกับ
ชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนกิจกรรม เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความพร้อมที่จะเข้า
เรียนต่อไป 

กองการศึกษาฯ 
 

21 โครงการสายสัมพันธ์จากบ้านสู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกมะขาม 

เพื่อชี้แจงโครงการต่างๆที่
เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ และ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. โคกมะขาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 
แห่ง 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียน 

ได้ชี้แจงความเข้าใจ
แนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัยแก่
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษาฯ 
 

22 โครงการประเมินครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อประเมินศักยภาพของการ
ปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ดูแลเด็ก - - 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวนครู ผู้ดูแลเด็กมีการ
ปฏิบัติงานได้ตาม
เปูาหมาย 

กองการศึกษาฯ 

23 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี 

กองการศึกษาฯ - - 10,000 10,000 10,000 จ านวนเล่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถพัฒนาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใน
สามปี 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีระยะเวลาในการพัฒนา 

กองการศึกษาฯ - - 10,000 10,000 10,000 จ านวนเล่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถพัฒนาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายในส่ีปี 

กองการศึกษาฯ 
 

25 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้ง หลักสูตรได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
 

26 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อครู 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า            
ร่วมโครงการ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถคระหนักถึง
ความกตัญญูกตเวท ี
ต่อครู 

กองการศึกษาฯ 
 
 

27 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ผ่านการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก 

กองการศึกษาฯ 
 

28 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน  และชุมชน 

นักเรียนประชาชน
ในเขตต าบล 

- 60,000 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนและประชาชน
ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 
กองการศึกษาฯ 

29 โครงการคนเก่งคนดี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมอันดี
เสริมสร้างความกตัญญูกตเวที
พัฒนาความคิดและ
จินตนาการที่สร้างสรรค์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กมีคุณธรรมอันดี
เสริมสร้างความกตัญญู
กตเวทีพัฒนาความคิด
และจินตนาการที่
สร้างสรรค์ 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

30 โครงการเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เพื่อให้เด็กมีทักษะทาง
ภาษาและกล้าแสดงอออก
ในทางที่ถูกต้อง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กมีทักษะทางภาษาและ
กล้าแสดงอออกในทางที่
ถูกต้อง 

กองการศึกษาฯ 
 

31 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
ของเด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่อให้เด็กรู้จักการเลือก
รับประทานอาหารที่ถูก
ลักษณะมีสุขภาพแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กรู้จักการเลือก
รับประทานอาหารที่ถูก
ลักษณะมีสุขภาพแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย 

กองการศึกษาฯ 
 

32 โครงการสายใยรักในครอบครัว เพื่อสานสัมพันธ์ความ
อบอุ่นในครอบครัวและได้
มีกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กและผู้ปกครองสาน
สัมพันธ์ความอบอุ่นใน
ครอบครัวและได้มีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

กองการศึกษาฯ 
 
 

33 โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็ก
ก่อนเรียน 

เพื่อให้เด็กผู้ปกครองมี
ความใกล้ชิดกันและเพื่อ
พัฒนาทักษะการฟังการพุด 
ฝึกสมาธิสร้างพัฒนาการ
แก่เด็กและปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านในเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 
 
 
 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กผู้ปกครองมีความใกล้ชิด
และเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
การพุด ฝึกสมาธิสร้าง
พัฒนาการแก่เด็กและ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใน
เด็ก 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

34 โครงการธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้
และท ากิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กเล็กได้เห็น
ความส าคัญทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ 
 

35 โครงการศึกษานอกสถานที่ 
 

เพื่อให้เด็กเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้และสัมผัสของจริง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
และสัมผัสของจริง 

กองการศึกษาฯ 
 

36 โครงการหนูน้อยรู้จักกฎจราจร เพื่อให้เด็กรู้จักกฎจราจร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

- - 2,000 2,000 2,000 จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กรู้จักกฎจราจร กองการศึกษาฯ 
 

37 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถและทักษะ
เบื้องต้นของเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กรู้จักน าความรู้
หรือประสบการณ์ที่เกิด
จากการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

นักเรียนมี
พัฒนาการและมี
คุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เด็กมีพัฒนาด้าน
ร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม 

กองการศึกษาฯ 

38 โครงการประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
มะขาม 

ครูผู้ดูแลเด็ก - - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 

กองการศึกษาฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า129 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

39 โครงการอบรมศีลธรรม                  
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรมของ
ศาสนา สร้างจิตส านึกที่ดี
งามมีศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง
ไผ่ 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมของ
ศาสนา สร้างจิตส านึก
ที่ดีงามมีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

กองการศึกษาฯ/
โรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ 

40 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด
วิเคราะห์จากการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์จริง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบล 
โคกมะขามจ านวน 
2  ศูนย์ 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เด็กปฐมวัยรู้จักคิด
วิเคราะห์จากการ
เรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จริง 

กองการศึกษาฯ 

41 โครงการประเพณีวันลอยกระทง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคก
มะขาม 

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับงานประเพณีใน
ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบล 
โคกมะขามจ านวน 
2  ศูนย์ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เด็กเล็กในต าบลโคกมก
มะขามได้รู้จักประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

42 โครงการประเพณีวันสงกรานต์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคก
มะขาม 

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับงานประเพณีใน
ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบล 
โคกมะขามจ านวน 
2  ศูนย์ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เด็กเล็กในต าบลโคกมก
มะขามได้รู้จักประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

43 โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลโคกมะขาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลโคกมะขาม
จ านวน 2  ศูนย์ 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลโคกมะขามได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
กองการศึกษาฯ 

44 โครงการวันพ่อ เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลโคกมะขามได้
ระลึกความส าคัญในวันพ่อ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลโคกมะขาม
จ านวน 2  ศูนย์ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กในต าบลโคกมะขาม
ได้แสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษาฯ 

45 โครงการวันแม่ เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลโคกมะขามได้
ระลึกความส าคัญในวันแม่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบล 
โคกมะขามจ านวน 2  
ศูนย์ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กในต าบลโคกมะขาม
ได้แสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อพระราชินี 

กองการศึกษาฯ 

46 โครงการเด็กปฐมวัยหัวใจ
ชาวพุธ 

เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมใน
ด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลโคกมะขาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลโคกมะขาม
จ านวน 2  ศูนย์ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลโคกมะขามได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
กองการศึกษาฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

47 โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลโคก
มะขามได้ร่วมท ากิจกรรม
ในวันขึ้นปีใหม่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลโคกมะขาม
จ านวน 2  ศูนย์ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กในต าบลโคก
มะขามได้ร่วมท า
กิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่
ร่วมกัน 

กองการศึกษาฯ 

48 โครงการสายสัมพันธ์จากบ้านสู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการแสดงความ
รัก  ความห่วงใยระหว่าง
บุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กับผู้ปกครองเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเด็ก และ
ผู้ปกครองมีความเข้าใจ
ในบทบาทและหน้าที่ 

กองการศึกษาฯ 
 
 

49 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.โคกมะขามและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ไผ่เกิดความสวยงาม  น่า
อยู่ น่ามอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 
 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 
ศูนย์ให้มีภาพแวดล้อม
ที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างปูายชื่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกมะขาม 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขามและศูนย์
พัฒนาฯเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
มะขาม 

กองการศึกษาฯ 

51 โครงการปรับปรุงหลังคาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกมะขาม 

เพื่อปรับปรุงหลังคาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
มะขามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.  โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อปรับปรุงหลังคาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกมะขามและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ไผ่ 

กองการศึกษาฯ 

52 โครงการติดตั้งเหล็กดัดภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลโคก
มะขาม  

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและปูองกันของสูญ
หายของทรัพย์สินภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

ท าให้เกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและปูองกันของ
สูญหายของทรัพย์สิน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 

53 ค่าจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดต้ัง
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกมะขาม 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 
ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 
 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

ท าให้เกิดความปลอดภัย
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

54 โครงการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
รักษาสุขภาพของตนเอง 

เด็กนักเรียน ศพด.
อบต.โคกมะขาม 
และ ศพด.บ้าน
หนองไผ่ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม เด็กรู้จักรักษาสุขภาพ
ของตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

55 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

โรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกมะขาม 
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 
 

- - 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันเพียงพอ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

56 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกมะขาม 
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.) 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

มีงบประมาณในการ
พัฒนาด้านการเรียน
การสอนต่างๆ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

57 โครงการวันไหว้ครู เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดง
ความเคารพความกตัญญู
กตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 

เด็กเล็กได้แสดง
ความเคารพ ความ
รักต่อครูผู้มีพระคุณ 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50ของ
เด็กเล็กได้แสดง
ความเคารพความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ครูผู้มีพระคุณ 

เด็กเล็กได้แสดงความ
เคารพ ความรักต่อครูผู้
มีพระคุณ 

กองการศึกษา 

58 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็กรัก
และเห็นคุณค่าของชุมชน 

เด็กเล็กรู้สึกรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน 
 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50ของเด็ก
เล็กมรีักและหวง
แหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เด็กเล็กรักและเห็น
คุณค่าของชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

59 โครงการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่อเฝูาระวังรักษา
สุขภาพเด็กที่เจ็บปุวย
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สุขภาพอนามัยที่ดี
และมีความสุข 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50ของเด็กเล็ก
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
และถูกวิธีขณะที่เจ็บปุวย 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและมี
ความสุข 

กองการศึกษา 
 

60 โครงการวันอาษาฬหบูชา-วัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนา 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนได้
ถูกต้องตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50ของเด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตนได้ถูกตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

เด็กเล็กมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนา 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช เพื่อน้อมร าลึกเนื่องใน
งานวันปิยมหาราช 

อบต.ร่วมกับ อ าเภอ  
จัดงานวันปิย
มหาราช 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

น้อมร าลึกในงานวันปิย
มหาราช 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุนงานประเพณี
ท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา 

เพื่อสนับสนุนงาน
ประเพณีท้องถิ่นและ
กิจกรรมทางศาสนา 

จัดงานประเพณี
ท้องถิ่นและ
กิจกรรมทางศาสนา
ในต าบล 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 

จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ในเขต
ต าบลโคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนแสดงถึง
ความจงรักภักดี 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์
ประเพณีในท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา
ประจ าต าบล 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการจัดงานเทศกาล “ข้าว
หอมมะลิ  ปลาจ่อมกุ้ง  ชมทุ่ง
นกประโคนชัย” 

เพื่อสนับสนุนเทศกาล
ข้าวหอมมะลิฯ ตาม
ประเพณี 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้า          
ร่วมโครงการ 

ประชาสัมพันธ์งาน
เทศกาลฯและร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

 กองการศึกษาฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า137 
   
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์
ประเพณีในท้องถิ่น 

จัดงานวันลอย
กระทงในเขตต าบล
โคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมเละ
จริยธรรมในแก่เด็กและ
เยาวชน 

จัดบวชเณรภาคฤดู
ร้อนเยาวชนต าบล
โคกมะขาม 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า            
ร่วมโครงการ 

เยาวชนต าบลโคก
มะขามจะได้อบรมด้าน
ศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชน 7 
หมู่บ้าน 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการจัดงานตักบาตรเท
โวโหณะ 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

ประชาชน 7 
หมู่บ้าน 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

ประชาชนในท้องถิ่น
เห็นความส าคัญของ
งานตักบาตรเทโว 

กองการศึกษาฯ 
 
 

10 โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและ
งานส าคัญทางราชการ 

เพื่อเฉลิมฉลอง 
เทิดพระเกียรติ สดุดีมหา
ราชา มหาราชินีฯลฯ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง              
อ าเภอประโคนชัย 
 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนกิจกรรม สามารถเป็นการเฉลิม
ฉลอง เทิดพระเกียรติ 
สดุดีมหาราชา มหา
ราชินีฯลฯ 

กองการศึกษาฯ 
 

11 โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

เพื่อส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

กองการศึกษาฯ 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของ
สังคมในมิติศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
มารยาทไทย ปลูกฝัง
ค่านิยมพื้นฐาน ปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศอาเซียน 

เด็กและเยาวชนในศูนย์เฝูา
ระวังในสถานศึกษาพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์  

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันของสังคม
ในมิติวัฒนธรรมโดยมี
การขับเคลื่อนกิจกรรม
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในพื้นที่อ าเภอ 

 กองการศึกษาฯ 
 

13 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ของสังคมในมิติวัฒนธรรม  
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์   

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของ
สังคม 

เด็กและเยาวชนในศูนย์เฝูา
ระวังในสถานศึกษาพื้นที ่
 อ.ประโคนชัย 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนกิจกรรม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
เยาวชนในพื้นที่ 

กองการศึกษาฯ 

14 โครงการส่งเสริมประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์
ประเพณีในท้องถิ่น 

จัดงานวันลอยกระทงใน
เขตต าบลโคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเองทั้งด้านโภชนาการ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนในเขต
ต าบลโคกมะขาม 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายุ
และประชาชนที่

เข้าร่วมโครงการ / 
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุได้ 
รับความรู้ ความเข้าใจ
หลักการและวิธีพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

16 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ 
 (งานวันสถาปนาเมืองแปะ) 

เพื่อสร้างจิตส านึกของคน
บุรีรัมย์  ให้เกิดความ
จงรักภักดีในสถาบัน               
มีความรักชาติ รักแผ่นดิน 
เกิดความรักสามัคคี 
ของประชาชน 

คนบุรีรัมย์มี
จิตส านึก รักชาติ   
จงรักภักด ี

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดจิตส านึกในความ
รักชาติ รักแผ่นดิน 
ก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีของ
ประชาชนในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

กองการศึกษาฯ 

17 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อให้ได้เรียนรู้การใช้
ชีวิต 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขามและ
นักเรียนในเขตพื้นที่ 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเกิดการพัฒนาและ
เห็นความส าคัญของ
ตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

18 โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเกิดความ
สามัคคี 

ศพด.สังกัด  
อบต.โคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความสามัคคี กองการศึกษาฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อจัดกิจกรรมวันไหว้คร ู ศพด.สังกัด  
อบต.โคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้เล็กเล็กเล็งเห็น
ความส าคัญของครู 

กองการศึกษาฯ 

20 โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เล็งเห็น
วัฒนธรรมของไทย 

ศพด.สังกัด  
อบต.โคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้เล็กเล็กเล็งเห็น
ความส าคัญของ
ประเพณีไทย 

กองการศึกษาฯ 

21 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เล็งเห็น
วัฒนธรรมของไทย 

ศพด.สังกัด  
อบต.โคกมะขาม 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้เล็กเล็กเล็งเห็น
ความส าคัญของ
ประเพณีไทย 

กองการศึกษาฯ 

22 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เล็งเห็น
วัฒนธรรมของไทย 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 
และนักเรียนในเขต
พื้นที่ 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 เด็กเกิดการพัฒนา
และเห็นความส าคัญ
ของตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

23 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้เล็กเล็กเล็งเห็น
ความส าคัญของพ่อ 

กองการศึกษาฯ 

24 โครงการวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้เล็กเล็กเล็งเห็น
ความส าคัญของแม่ 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงาน
ประเพณีถวายเทียนพรรษา 

เพื่อเล็งเห็นความส าคัญ
ของวัฒนธรรมของไทย 

 ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลโคก
มะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อเล็งเห็น
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมของไทย 

กองการศึกษาฯ 

26 โครงการประเพณีลอยกระทง  เพื่อเล็งเห็นความส าคัญ
ของประเพณีของไทย 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลโคก
มะขาม 

-  20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อเล็งเห็น
ความส าคัญของ
ประเพณีของไทย 

กองการศึกษาฯ 

27 โครงการประเพณีท่องเท่ียว
ปราสาทเมืองต่ าตามอารยธรรม
ขอม 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เพื่ออุดหนุนในการ
ด าเนินการตาม
โครงการ 

- - 15,000 15,000 15,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

การด าเนินงานตาม
โครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28 โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษาอ าเภอประโคนชัย 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เพื่ออุดหนุนในการ
ด าเนินการตาม
โครงการ 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

การด าเนินงานตาม
โครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน และส่งเสริมประชาธิปไตย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เกิดความรักความสามัคคี
กัน 

ชุมชนหมู่ที่ 1-7 
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนในชุมชนเกิด
ความรักความสามัคคี
กัน 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแนวทาง
ความต้องการ วิธี
แก้ปัญหา ฯลฯ 

จัดเวทีประชาคมใน
ชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน 
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

ส านักปลัด 

3 โครงการประชาสัมพันธ์งาน
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนทราบถึง
การปฏิบัติงานของ อบต. 

จัดท าป้าย  แผ่นพัก  
ใบปลิว  โปสเตอร์  
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของ 
อบต. 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม ประชาชนทราบถึงการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

ส านักปลัด 

4 โครงการ อบต. เคลื่อนที่   เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความเห็นคิด  และรับรู้
การปฏิบัติงานของ อบต. 

ชุมชนในเขตต าบล  
หมู่ที่  1-7 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้รับรู้การปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน และส่งเสริมประชาธิปไตย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนในเขตต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้เสนอ
ปัญหาความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริงและ
แก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 

ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนแต่ละชุมชน
จัดท าแผนชุมชนทั้ง  
7  ชุมชน 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการ 

ส านักปลัด 
 

6 โครงการส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูประดับท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

ประชาชนหมู่ที่ 1-7 - - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคม 

ส านักปลัด 

7 โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่
ในเขตต าบล 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนในการจัด
ชุมชนให้น่าอยู่ 

จัดประกวดหมู่บ้าน
น่าอยู่ในเขตต าบล  
ชุมชนทั้ง  7  
หมู่บ้าน 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนหลังคา
เรือน 

ประชาชนมีแรงจูงใจใน
การพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่ 

ส านักปลัด 

8 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยจราจรและการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย 

เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร
ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนต าบลโคก
มะขาม 

เยาวชนและ
ประชาชนต าบล 

โคกมะขาม 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ท าให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
มีวินัยและเคารพกฎ
จราจร 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน และส่งเสริมประชาธิปไตย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ 
ของชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

จัดอบรมประชาชน
ให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน  

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรม ประชาชนเกิดความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

10 
 

โครงการสร้างค่านิยมตามวิถี
ประชาธิปไตย 

เพื่อสร้างค่านิยมให้คน
ไทยเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนต าบลโคก
มะขาม  
 หมู่ที่ 1- 7 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ปลูกฝังการสร้าง
ค่านิยมให้คนไทยเห็น
คุณค่าและความส าคัญ
ของประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

11 โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

       ประชาชนใน
ต าบล 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีสมาชิก
ในครอบครัว 

ส านักปลัด 

12 โครงการส่งเสริมความรู้ให้แก่
บุคลากรท้องถิ่นเร่ืองการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

เพื่อให้สังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการปูองกัน 
แก้ไขปัญหา และสร้าง
เครือข่ายเฝูาระวังปัญหา
ในพื้นที่ 

ประชาชนในต าบล
โคกมะขาม 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญของปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน และส่งเสริมประชาธิปไตย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 ส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร/
พนักงานในเรื่องเกี่ยวกับการ
พัฒนาสตรี 

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่
บุคลากร/พนักงานใน
เร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนา
สตรี 

บุคลากร/พนักงาน - - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรมีความรู้ใน
เร่ืองเกี่ยวกับการ
พัฒนาสตรี 

ส านักปลัด 

14 โครงการหน้าบ้าน  น่ามอง 
ต าบลโคกมะขามน่าอยู่ 

เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เป็นระเบียบและสวยงาม  
เพื่อลดปริมาณขยะ 

ทุกครัวเรือนใน
ต าบลโคกมะขาม
หมู่ที่ 1 - 7   

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบและสวยงาม 

ส านักปลัด 

15 โครงการก่อสร้างสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย 

เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่
เหมาะสมในการก าจัด
ขยะมูลฝอยที่เป็น
ระเบียบ 

บริเวณสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย
ภายในเขตต าบล 
 

- - 600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

ชุมชนได้รับการก าจัด
ขยะที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

16 โครงการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจาก
ไทยถาวร เป็น ด็อมประ 

เพื่อด ารงรักษาประวัติ
ความเป็นมาของหมู่บ้าน 

เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน
จากไทยถาวร  เป็น  
“ด็อมประ” หมู่ที่ 7 

- - 20,000 
 

20,000 20,000 ชื่อหมู่บ้าน ด ารงรักษาประวัติ
ความเป็นมาของ
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

17 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเรียนรู้และเตรียม
ความพร้อมก่อนการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ประชาชนต าบลโคก
มะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายขึ้นเพื่อ
เตรียมพร้อมก่อนการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซ่ียน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน และส่งเสริมประชาธิปไตย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย
และพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลโคกมะขาม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรสภาเด็กฯในด้าน
การท างานต่างๆให้เกิด
ประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็ง 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลโคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรสภาเด็กฯ
ในด้านการท างาน
ต่างๆให้เกิด
ประสิทธิภาพละความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 
 
 

19 โครงการพลังเยาวชนเข้มแข็ง เพื่อให้เด็กเยาวชนเกิด
พลังในการด าเนินงาน 
การท างานเป็นทีม และ
การสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลโคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อให้เด็กเยาวชนเกิด
พลังในการด าเนินงาน 
การท างานเป็นทีม 
และการสร้างองค์กรที่
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

20 โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
สู่ชุมชนเข้มแข็ง 

เพื่อให้เด็กเยาวชนมีส่วน
ร่วมกับชุมชน ในการท า
หน้าที่ประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้ในต าบล 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ในท้องถิ่นตนเอง 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลโคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมกับชุมชน ในการ
ท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
เรียนรู้ในต าบล 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น
ตนเอง 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน และส่งเสริมประชาธิปไตย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 โครงการพลังเยาวชนเข้มแข็ง เพื่อให้เด็กเยาวชนเกิดพลังในการ
ด าเนินงาน การท างานเป็นทีม 
และการสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลโคกมะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อให้เด็กเยาวชนเกิด
พลังในการด าเนินงาน 
การท างานเป็นทีม 
และการสร้างองค์กรที่
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

22 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม ่
เข้าใจโลก 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันโลก 
รู้จักวิธีด าเนินชีวิตให้อยู่ในหนทาง
แห่งการเป็นคนดี 

เยาวชน 7 หมู่บ้าน - - 12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เยาวชนรู้จักวิธีด าเนิน
ชีวิตอยู่ในหนทางแห่ง
ความดีและมีความสุข 

ส านักปลัด 
 
 

23 โครงการศึกษาดูงาน  
"ศูนย์เยาวชนต้นแบบ" 
 

เพื่อศึกษาศูนย์เยาวชนต้นแบบ
และน ามาจัดตั้งศูนย์เยาวชน
ระดับต าบล 

1 ครั้ง - - 20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

จัดตั้งศูนย์เยาวชน
ระดับต าบล 

ส านักปลัด 

24 โครงการจัดซ้ือรถเก็บขยะ
ประจ าต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้มีที่รองรับขยะในชุมชน
และปลูกฝังให้ประชาชนรู้จัก
รักษาความสะอาด 

รถเก็บขยะ - - 2,000,00
0 

2,000,00
0 

2,000,00
0 

จ านวนรถ เพื่อให้เกิดสุขลักษณะ
แก่ประชาชน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน และส่งเสริมประชาธิปไตย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 โครงการจัดท าแผนชีวิตหมู่บ้าน
สันติสุข 9 ดี 

เพื่อเป็นการบูรณาการ
และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ประชาชนเป็นคนดี 
มีปัญญา รายได้
สมดุล สุขภาพ
แข็งแรง 
สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 
สังคมอบอุ่น หลุด
พ้นอาชญากรรม 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรสภาเด็กฯ
ในด้านการท างาน
ต่างๆให้เกิด
ประสิทธิภาพละความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสุข และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการ “อ าเภอประโคนชัย
ร่วมใจต้านภัยเอดส”์ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีการบ าบัดรักษา 

ชุมชนในเขตต าบล   
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนทราบวิธีการ
ปูองกันภัยเอดส์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

ชุมชนในเขตต าบล   
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อลดปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

3 โครงการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีน
ให้แก่สุนัขในต าบล 

ชุมชนในเขตต าบล   
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนสุนัข ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

ส านักปลัด 
 

4 โครงการรณรงค์ เฝูาระวัง  
และปูองกันโรคไข้หวัดนก 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการปูองกัน
โรคไข้หวัดนก 

ชุมชนในเขตต าบล   
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 
หญิงมีครรภ์ 
 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
ของหญิงมีครรภ์ 

จัดอบรมเกี่ยวกับ
โภชนาการให้กับหญิง 
มีครรภ์ในเขตต าบล 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

หญิงมีครรภ์ได้ความรู้
เร่ืองเกี่ยวกับ
โภชนาการ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสุข และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้
ด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
ผู้สูงอายุได้พบปะและ
เปลี่ยนความเห็นและได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่  60 
ปีขึ้นไปในเขตต าบล
โคกมะขาม 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุปฏิบัติตัวให้
ถูกต้องสมวัย  และได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ส านักปลัด 

7 โครงการเฝูาระวังและควบคุม
การระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย  
พยาธิในสัตว์ 

เพื่อจัดหาวัคซีนปูองกัน
โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ 

จัดซื้อวัคซีนและ
แจกจ่ายให้
ประชาชนเพื่อ
ปูองกันโรค 
ปากเท้าเปื่อยใน
สัตว์ 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

สามารถปูองกันการ
เกิดโรคปากเท้าเปื่อย
ในสัตว์ 

ส านักปลัด 

8 โครงการรณรงค์ควบคุมก าจัด
หนูเพื่อควบคุมโรคเลบโตสไปโร
ซีส 

เพื่อก าจัดหนู และ
ควบคุมโรคเลบโตสไปโร
ซีสในชุมชน 

จัดรณรงค์  ควบคุม  
และให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเลบโตส
ไปโรซีสในชุมชนทั้ง  
7  ชุมชน 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนรู้จักวิธี
ปูองกัน และควบคุม
โรคเลบโตสไปโรซีส 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสุข และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการจัดซ้ือน้ ายาเคมีพ่น
ก าจัดยุงชนิดหมอกควัน 
(ไซเปอร์เบทธิน) 

เพื่อปูองกันและก าจัด
ยุงลายในเขตต าบล 

พ่นหมอกควันสาร
ก าจัดยุงลายให้
ประชาชนในชุมชน
และควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปริมาณน้ ายาเคมี
ที่จัดซื้อ 

ชุมชนปลอดยุงลาย  
และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

10 โครงการจัดซ้ือสารเคมีฟอส 
(ทรายอะเบท) 

เพื่อปูองกันและก าจัด
ยุงลายในเขตต าบล 

ชุมชนในเขตต าบล   
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนที่จัดซ้ือ ชุมชนปลอดยุงลาย  ปลอด
โรคไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

11 โครงการรวมพลังต้านเบาหวาน
เพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 
 

 - เพื่อให้ประชาชานมี
ความเข้าใจในเรื่อง
เบาหวานมากขึ้น  
 - เพื่อลดอัตราความเส่ียง
ต่อโรคเบาหวานในชุมชน
ให้น้อยลง 
 - เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการบริโภคอาหารที่มี
รสจัดและอาหารขยะ 

ชุมชน ต าบลโคก
มะขาม   
หมู่ที่  1 – 7 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

- ชุมชนต าบลโคกมะขาม
มีสุขภาพแข็งแรง  และ
ลดอัตราการเกิด
เบาหวานให้น้อยลง 
- ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริโภคและ
การออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสุข และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการอบรมปูองกันและ
รณรงค์แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
โรคเอดส์ 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีการปูองกันและ
บ าบัดรักษาโรคเอดส์ 

ชุมชนในเขตต าบล  
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนทราบวิธีการ
ปูองกันภัยเอดส์ 

ส านักปลัด 

12 โครงการจัดซ้ือวัคซีนปูองกันและ
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีน
ให้แก่สุนัขในต าบล 

ชุมชนในเขตต าบล  
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนวัคซีน           
ที่จัดซื้อ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี
 

ส านักปลัด 

13 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ 

เพื่อให้ความรู้ในเร่ืองของ
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ 

ประชาชนต าบลโคก
มะขาม 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนในต าบลได้รับ
ความรู้ในเรื่องของการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ 

ส านักปลัด 
 

14 โครงการอบรมการบริหาร
จัดการขยะและทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของประชาชนต าบล 
โคกมะขาม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
การจัดการขยะมูลฝอย
และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

คณะท างานด้าน
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน
และประชาชนทั่วไป 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ได้รับ
บริการไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

หมู่บ้านมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น ลด
งบประมาณเพื่อการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสุข และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้าน สาธารณสุข 

เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนา
ศักยภาพงานด้านสาธารณสุข 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
อบต. พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
อบต. และผู้น าชุมชน 
และกลุ่ม อสม. 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนา
ศักยภาพงานด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

16 โครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน 
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานต่างๆ
เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข 

ต าบลโคกมะขาม   - - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนงานต่างๆ
เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขให้
ทันสมัย มากขึ้น 

ส านักปลัด 

17 โครงการคัดแยกขยะ  เมือง
สะอาด  ชาติประหยัด 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้
เข้าใจในการคัดแยกและจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ประชาชนต าบล 
โคกมะขาม  
หมู่ที่ 1 - 7 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปริมาณขยะ 
ในชุมชน 

เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ และประชาชน ใน
การบริหารจัดการขยะอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

18 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
และการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

อปพร.และหน่วย
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (FR) ในต าบล 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสุข และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ    เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ต าบลโคก
มะขาม ได้รับการ
ฉีดวัคซีนปูองกัน
และควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

- - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จ านวนสุขนัขและ
แมวที่ได้รับการฉีด
วัคซีน 

สุนัขและแมวในพื้นที่
ต าบล      โคกมะขาม
ได้รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

20 โครงการจัดซื้อถังขยะอันตราย 
พร้อมติดตั้งภายในต าบลโคก
มะขาม 

เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม
แรงจูงใจให้ประชาชนมี
การคัดแยกขยะต่างๆและ
การคัดแยกขยะอันตราย
จากต้นทาง 
 
 

ประชาชนมีการคัด
แยกขยะอันตราย
จากต้นทาง 

- - ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ หมู่ที่๑–๗มีจุดคัด
แยกขยะอันตราย 

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะในชุมชน
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัด 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสุข และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ    เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ต าบลโคก
มะขาม ได้รับการ
ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

- - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จ านวนสุขนัขและ
แมวที่ได้รับการ
ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

สุนัขและแมวในพื้นที่
ต าบล      โคกมะขาม
ได้รับการส ารวจและ
ขึ้นทะเบียนสัตว ์

ส านักปลัด 

22 อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการตาม
แนวทางพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนการปฏิบัติ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
7 หมู่บ้านๆ ละ 
20,000 บาท 
 

- - 14๐,๐๐๐ 14๐,๐๐๐ 14๐,๐๐๐ ด าเนินการตาม
แนวทาง

พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขตาม
แนวทางพระราชด าร ิ

ส านักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสุข และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 โครงการ “จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณะกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์” 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบปัญหา ในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงรวม
ต าบลโคกมะขาม 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ์

- - 10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนเงิน 
ที่อุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบ
ปัญหา 

ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหาบรรเทา
ลง 

ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน 

หมู่ที่ 1-7/อ าเภอ 
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้มีจ านวน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนรองรับ
การบริการประชาชน 

ส านักปลัด 
 

2 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภัยและการปูองกันภัยแก่
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ 

ประชาชนในต าบล
โคกมะขาม 
 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับสาธารณะภัย
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดหาถังดับเพลิงให้
ชุมชน และโรงเรียน 

เพื่อประชาชนในชุมชนใช้
ประโยชน์เมื่อเกิดอัคคีภัย 

จัดหาถังดับเพลิงให้
หมู่ที่  1-7  และ
โรงเรียนในต าบล 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนถังดับเพลิง
ที่จัดซื้อ 

ประชาชนได้ใช้เมื่อเกิด
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน 

ชุมชนหมู่ที่ 1-7 
 

- - 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวนศูนย์ที่
ก่อสร้าง 

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการ  
อปพร. ประจ าต าบล 

เพื่อจัดตั้งศูนย์อ านวยการ 
อปพร.ประจ าต าบล 

จัดตั้งศูนย์
อ านวยการ อปพร. 
ประจ าต าบล 

- - 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวนศูนย์ที่
ก่อตั้ง 

ชุมชนในเขตต าบลได้มี
ส่วนร่วมในการดูแล
ชุมชน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับต าบล (FR) 

เพื่อจัดตั้งหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินระดับ
ต าบล (FR)ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น 

จัดตั้งหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับต าบล (FR)ใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ที่จะเกิดขึ้นในเขต
ต าบล 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ในเขตต าบลได้มีหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับต าบล (FR) ในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักปลัด 

7 โครงการปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนที่
เกิดจากสาธารณภัยต่าง 
ๆ 

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนที่
เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ ในเขตต าบล 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือได้ทันการณ์ 

ส านักปลัด 

8 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดภัยแล้งในต าบล 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

- - 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จ านวนรถที่จัดซ้ือ ประชาชนบรรเทา
ความเดือดร้อนกรณี
เกิดภัยแล้ง 

ส านักปลัด 

9 โครงการจัดซ้ือน้ ามันเพื่อ
สนับสนุนรถบรรทุกในการ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อสนับสนุนรถบรรทุก
ในการบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดซื้อน้ ามันเพื่อ
สนับสนุนรถบรรทุก
ในการบรรเทาสา
ธารณภัย 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ปริมาณที่จัดซ้ือ ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง/อัคคีภัย/วาตภัย/
อุทกภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่ชุมชน 

ชุมชนหมู่ที่ 1-7 
 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อชุมชนมีความ
พร้อมในการปัญหาที่
จะเกิดจาก ภัยแล้ง/
อัคคีภัย/วาตภัย/
อุทกภัย 

ส านักปลัด 

11 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
อ าเภอประโคนชัยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน
อย่างมีระบบ 

อพปร. และหน่วย 
EMS กู้ชีพกู้ภัย อป
พร 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

กิจกรรม สามารถด าเนินการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยเฉพาะ
อุบัติเหตุด้านจราจรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 

12 โครงการฝึกอบรมทบทวนและ
การสวนสนามวันอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างถูกต้อง 

ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้น าชุมชนที่ยัง
ไม่ผ่านการฝึกอบรม 
อปพร. 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนมีความรู้
ความสามารถและ
เข้าใจในการปูองกัน
และบรรเทาภัยอันเกิด
จากสาธารณภัย 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการจุดบริการประชาชน
ร่วมปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
และลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนนทั้งในเขต
อ าเภอประโคนชัย
และต่างจังหวัด
ได้รับความ
ปลอดภัย 

- - 40,000 40,000 40,000 กิจกรรมการต้ังจุด
บริการประชาชน 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและสะดวก
ในการเดินทาง 

ส านักปลัด 

14 โครงการรณรงค์ ปูองกันเด็ก
จมน้ า 

เพื่อให้มีการเฝูาระวัง 
อุบัติเหตุ ที่เกิดจาก
ปัญหาเด็กจมน้ า 

เด็กในเขตต าบลโคก
มะขาม 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการเฝูาระวัง 
อุบัติเหตุ ที่เกิดจาก
ปัญหาเด็กจมน้ า 

ส านักปลัด 

15 โครงการฝึกอบรมทบทวนและการ
สวนสนามวัน อปพร.  

เพื่อให้ อปพร.ต าบล              
โคกมะขาม มีความพร้อม 
ในการเกิดสาธาณภัย         
อยู่เสมอ 

อุดหนุนทั่วไปที่ท า
การปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย 

- - 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนอปพร.ที่
เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- มีความพร้อมใน
การเกิดสาธาณภัย
อยู่เสมอ 
 

เพื่อให้ อปพร.ต าบล
โคกมะขาม   มีความ
พร้อมในการเกิด
สาธาณภัยอยู่เสมอ 

ส านักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

เพื่อให้ อปพร.ต าบล            
โคกมะขามมีความพร้อม      
ในการเกิดสาธาณภัย         
อยู่เสมอ 

อุดหนุนทั่วไปที่ท า
การปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย 

- - 5,000 5,000 5,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนอปพร.ที่
เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- มีความพร้อมใน
การเกิดสาธาณภัย
อยู่เสมอ 

เพื่อให้ อปพร.ต าบล
โคกมะขาม      มี
ความพร้อมในการเกิด
สาธาณภัยอยู่เสมอ 

ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ และปูองกัน
ปัญหายาเสพติดให้
เด็กในโรงเรียน ทั้ง 
4  โรงเรียน ร่วมกับ 
อบต. 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กในโรงเรียนร่วม
กิจกรรมและเกิด
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 

2 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  

เพื่อปูองกันและแก้ไป
ปัญหายาเสพติด  
ต าบลโคกมะขาม 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย  

- - 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนเงินที่
อุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- สร้าง
ความสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

ปรามปรามและปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการพลังสตรีร่วมใจจัดการ
ขยะชุมชน  

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรี 
ในชุมชน  
2.เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ปลูกฝังจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน
และจัดการขยะในชุมชน  
3.เพื่อลดงบประมาณใน
การก าจัดขยะของชุมชน 

สตรีและประชาชน
ทั่วไป จ านวน 50 
คน 

- - - - - จ านวน สตรีและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

1.สตรีในชุมชนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มเติมความรู้ 
2.เกิดการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน ลด
ปริมาณขยะ 
ในชุมชน  
3.งบประมาณในการ
ก าจัดขยะของชุมชน
ลดลง 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
เราท าความดีด้วยหัวใจ 

เพื่อสร้างจิตส านึกและ
การมีส่วนร่วมแก่
ประชาชนในการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์

ประชาชนต าบล 
โคกมะขาม 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

1.ประชาชนส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
2.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลบ ารุงรักษา 
 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็นความรุนแรงใน
ครอบครัว(ศพค.โคกมะขาม) 

1.กระตุ้นให้เห็น
ความส าคัญและผลเสีย
ของการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว 2.เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านความ
รุนแรงและการปูองกัน
ความรุนแรง 3.เพื่อเป็น
การสร้างเครือข่ายในการ
ท างานด้านการคุ้มครอง
เด็กและครอบครัว
ระหว่างท้องถิ่นและชม
ชน 

เด็กและเยาวชน 
ผู้น าท้องที่ ผู้น า
ท้องถิ่น แกนน า
ครอบครัว 

- - - - - 1.ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ : ผลการ
ด าเนินงาน
ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชนใน
ชุมชนจ านวน……
73…..คน/
ครอบครัว 
2.ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ผลที่
คาดว่าจะได้รับ
หลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ 

1.กระตุ้นให้เห็น
ความส าคัญและผลเสีย
ของการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว 2.เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ด้านความรุนแรงและ
การปูองกันความ
รุนแรง 3.เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่ายในการ
ท างานด้านการ
คุ้มครองเด็กและ
ครอบครัวระหว่าง
ท้องถิ่นและชุมชน 
 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดส าหรับเด็ก
และเยาวชนต าบลโคกมะขาม 

1.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองยาเสพติด 2. ได้รับรู้
สถานการณ์ยาเสพติดภายใน
ชุมชนของตนเองและสังคม
ภายนอกและสามารถปฏิบัติตน
ให้ห่างไกลยาเสพติดได้ 3.เพื่อ
สร้างเครือข่ายแนวร่วมเด็กและ
เยาวชน ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
  

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลโคกมะขาม  
จ านวน  60  คน 

- - - - - ผลการด าเนินงาน
ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชนและ
เยาวชนในต าบล
โคกมะขาม 

เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติดอย่าง
เหมาะสม ๒. ลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเข้ามาใน
ต าบลโคกมะขาม 3.
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 

7 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 1.เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลโคกมะขาม เข้าใจการคัด
แยกขยะมูลฝอย 2.เพื่อสร้าง
จิตส านึก ให้ประชาชนในต าบล
โคกมะขาม 3.เพื่อยกระดับ
ครัวเรือนน าร่องจากโครงการ
ลดและการคัดแยกขยะ 

ประชาชนต าบลโคก
มะขาม บุคลากร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวม 80 คน 

- - - - - โรงเรียน หมู่บ้าน
และครัวเรือน
ต้นแบบในการคัด
แยกขยะจากต้นทาง
อย่างน้อย 1 
โรงเรียน 1 หมู่บ้าน 
และ 10 ครัวเรือน 

เพื่อให้นักเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลโคกมะขาม 
เข้าใจการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 2.เพื่อสร้าง
จิตส านึก ให้ประชาชน
ในต าบลโคกมะขาม 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการหน้าบ้านน่ามอง  
ชุมชนปลอดขยะ สร้างจิตส านึก
และการมีส่วนร่วม 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การักษาความสะอาดโดย
การกระตุ้นให้ประชาชน
น าขยะกลับมาใช่อย่างถูก
วิธ ี
2. เพื่อเสริมสร้างให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 3. เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในหมู่บ้านให้เอื้อต่อหาร
ส่งเสริมสุขภาพละปูองกัน
โรค 

หมู่บ้านในต าบล
โคกมะขาม 7 
หมู่บ้าน ผู้น าชุมชน 
โรงเรียน 4 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง วัด 4 แห่ง 

- - - - - โรงเรียน หมู่บ้าน
และครัวเรือน
ต้นแบบในการคัด
แยกขยะจากต้น
ทางอย่างน้อย 1 
โรงเรียน 1 
หมู่บ้าน และ 10 
ครัวเรือน 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การักษาความสะอาด
โดยการกระตุ้นให้
ประชาชนน าขยะ
กลับมาใช่อย่างถูกวิธ ี
2. เพื่อเสริมสร้างให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม  
3. เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้านให้เอื้อต่อหาร
ส่งเสริมสุขภาพละ
ปูองกันโรค 
 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการอ านวยความสะดวกใน
การจัดท าบัตรผู้พิการเพื่อเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง 

1.เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
แก่ผู้พิการและลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 
2. เพื่อเข้าสวัสดิการของรัฐ
อย่างทั่วถึง 3.เพื่อให้คนพิการมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น4. เพื่อเป็น
การสร้าวขวัญก าลังใจผู้พิการ 
5.เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานลด
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ผู้พิการที่ไม่มีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ
และผู้คนพิการที่มี
บัตรหมดอายุในเขต
ต าบลโคกมะขาม 

- - - - - ผู้พิการได้รับได้รับ
ความสะดวกในการ
ท าบัตรผู้พิการและ
ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

1. เพื่อช่วยให้คนพิการ
สามารถกลับไปด ารงชีวิตได้
อย่างอิสระ 2.เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันให้มีขวัญ
และก าลังใจในการ
ด ารงชีวิต 
3.เพื่อสนับสนุนคนพิการ
ได้รับสวัสดิการของรัฐอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

10 โครงการจัดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
 (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

1.เพื่อส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น 2.เพื่อร้บทราบข้อมูลที่
แท้จริงในด้านการเกษตรและ
การใช้แหล่งน้ าในพื้นที่ 3. 
เพื่อให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพปัญาที่
เกี่ยวข้อง 

ในเขตพื้นที่ต าบล
โคกมะขาม  
หมู่ที่ 1 - 7 

- - - - - ได้รับทราบข้อมูลที่
แท้จริงในด้านการท า
เกษตรและการใช้
แหล่งน้ าในพื้นที่ซ่ึง
จะสะท้อนสภาพ
ความเป็นอยู่ ข้อมูล
พื้นฐาน  

1.พนักงานส่วนต าบลมีส่วน
ร่วมในการประชุม
ประชาคมร่วมกับประชาชน
ในต าบลโคกมะขาม 2.เพื่อ 
ร้บทราบข้อมูลที่แท้จริงใน
ด้านการเกษตรและการใช้
แหล่งน้ าในพื้นที่  

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
สวัสดิการสังคม 

1.เพื่อลดขั้นตอนการ
ติดต่อราชการของ
ประชาชน  
2.เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
งานบริการของรัฐ 
 3.เพื่อทราบถึงปัญหา
ของประชาชน และ
สามารถแก้ไขได้ 
4.เพื่อให้บริการนอก
สถานที่แก่ประชาชนใน
พื้นที่เปูาหมาย 

ประชาชนต าบลโคก
มะขาม จ านวน 7 
หมู่บ้าน 

- - - - - ประชาชนและ
ผู้สูงอายุได้รับ
ความสะดวกใน
การรับบริการถึง
หมู่บ้าน 

1.ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และประชาชนทั่วไป
ได้รับการบริการที่ดี 
สะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
2.เกิดความสัมพันธ์ 
ความเช้าใจอันดีและ
ความร่วมมือกันระหว่าง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกมะขามกับ
ประชาชน  
3.ได้รับทราบปัญหา
ความต้องการและความ
คิดเห็นของผู้สูงอายุและ
ประชาชนในพื้นที่ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การวางแผนพัฒนาและบริหารงานขององค์กร 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จัดประชาคม
หมู่บ้านแผนชุมชน 

ส่วนราชการและ
ประชาชนต าบลโคก
มะขาม 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนเล่ม                 
ที่จัดท า 

ประชาชนตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.ได้ 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดท าวารสารผลการ
ด าเนินงานของ อบต.โคกมะขาม  

เพื่อประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานของ อบต. 

จัดท าวารสาร อบต. 
เพื่อประชาสัมพันธ์ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนเล่ม            
ที่จัดท า 

ประชาชนทราบผลการ
ด าเนินงานของ อบต. 
และตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการศูนย์ประสานและ
พัฒนาราชการส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อให้การประสานงาน
ราชการกับ อปท. เป็นไป
ด้วยความสะดวก  
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทันต่อ
เหตุการณ์ 

อุดหนุนส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

กิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
สามารถประสานงาน
ให้ อปท. ได้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านักปลัด/สนง.
ท้องถิ่น จังหวัด

บุรีรัมย์ 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

เพื่อน ามาพัฒนาในเรื่อง
ของการให้บริการ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ส ารวจความพึง
พอใจในการ
ให้บริการของ อบต. 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

กิจกรรม เพื่อท าให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจใน
การให้บริการของ 
อบต. 
 

ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การวางแผนพัฒนาและบริหารงานขององค์กร 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการศูนย์ประสานและ
พัฒนาราชการส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อให้การประสานงาน
ราชการกับ อปท. เป็นไปด้วย
ความสะดวก  รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทันต่อเหตุการณ์ 

อุดหนุนส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

กิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
สามารถประสานงานให้ 
อปท. ได้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านักปลัด/
สนง.ท้องถิ่น 

จังหวัดบุรีรัมย ์

6 โครงการส ารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

เพื่อน ามาพัฒนาในเรื่องของ
การให้บริการประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ อบต. 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

กิจกรรม เพื่อท าให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ อบต. 

ส านักปลัด 

7 อุดหนุนตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง”
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์   
 

เพื่อจัดตั้งสถานที่กลางเพื่อ
ปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์  โดยเน้น
สถานที่กลางบริการ
ประชาชน ในเขตพื้นที่ อปท. 
ทุกแห่งในเขตพื้นที่อ าเภอ
ประโคนชัย 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์   

- - 12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของส่วน
ราชการที่ได้รับ
บริการไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ 
60 

มีสถานที่กลางเพื่อ
ปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

ส านักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การวางแผนพัฒนาและบริหารงานขององค์กร 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสา
ธารณภัย 
2.เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ประชาชนต าบลโคกมะขามที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ต าบลหนอง
บัวที่
ลงทะเบียน
ขอรับความ
ช่วยได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ
เกิน 
ร้อยละ 50 

1.ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนด้านสาธารณ
ภัย ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีและทั่วถึง 
2.ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง 
3.ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนด้านการ
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีและทั่วถึง 
 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่ให้กับผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง 

เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต .ข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

จัดอบรมแก่
ผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต.
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง และ
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

- - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนคน ผู้บริหารและสมาชิก
สภาอบต.  มีศักยภาพ
ในการบริหารงานและ
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

ส านักปลัด 

2 โครงการเข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและหน่วยงาน
อื่น 
 

เพื่อเพิ่มทักษะและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
และพนักงานจ้าง
ของ อบต.ฯลฯ 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด/           
กองคลัง/        
กองช่าง/              

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต .ข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

จัดอบรมแก่
ผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต.
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง และ
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

- - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

ผู้บริหารสมาชิกสภา
อบต. เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีศักยภาพ
ในการบริหารงานและ
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการสัมมนาผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  ข้าราชการ  
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
โครงการการมีส่วนร่วมของ 
อปท. ในการปูองกันการทุจริต 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา  ข้าราชการ  
พนักงานส่วนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการปูองกัน
การทุจริต 

ผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  ข้าราชการ  
พนักงานส่วน
ท้องถิ่นฯลฯ 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
อบต. ข้าราชการ  
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้
มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันการทุจริต 

ส านักปลัด/           
กองคลัง/        
กองช่าง/              

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม (ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง) 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาอบต.  
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง
ของ  
อบต.โคกมะขาม 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า ร่วม
โครงการ 

เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้
ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาอบต.  
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างของ  
อบต.โคกมะขาม 
 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการสร้างจิตส านึกตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติของ
ข้าราชการที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานเพื่อยึดถือ
เป็นหลักการและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาอบต.  
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง
ของ  
อบต.โคกมะขาม 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า ร่วม
โครงการ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาอบต.  
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างของ  
อบต.โคกมะขามมี
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเพื่อยึดถือ
เป็นหลักการและ
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักปลัด 

7 โครงการกิจกรรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
 

เพื่อร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้าง 

- - 10,000 10,000 10,000 ด าเนินการ 
1 ครั้ง/ปี 

มีส่วนร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การปรับปรุงและพัฒนารายได้องค์กร 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการภาษีสัญจร เพื่อด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีสัญจรในเขตต าบล 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล ด าเนินการ
จัดเก็บภาษีสัญจร 
ในเขตต าบล  ทั้ง  
7  หมู่บ้าน 

- - 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละของการ
จัดเก็บภาษี 

ประชาชนไม่ต้อง
เดินทางมาเสียภาษี
ด้วยตนเอง  สะดวก  
และรวดเร็ว 

กองคลัง 

2 โครงการจัดซ้ือแบบพิมพ์ภาษ ี
และอื่น ๆ 

เพื่อรองรับการเสียภาษี
ของประชาชนที่เพิ่มมาก
ขึ้น 

จัดซื้อแบบพิมพ์
ภาษีและอื่น ๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนแบบพิมพ์         
ที่จัดซื้อ 

รองรับการเสียภาษี
ของประชาชน 

กองคลัง 

3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

เพื่อด าเนินการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของการ
จัดเก็บภาษี 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

กองคลัง 

4 โครงการอบรมเพิ่มความรู้และ
ความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

เพื่อสร้างความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
และประชาชน
ต าบลโคกมะขาม 

- - 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างและ
ประชาชนต าบลโคก
มะขามมีความรู้ในเร่ือง
ระเบียบกฎหมาย 

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์องค์กร 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเกิดความ
สะดวกในการใช้งาน 

ติดต้ังระบบอินเตอร์
ไร้สาย  ในที่ท าการ 
อบต. 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

บริการประชาชนให้ใช้
อินเตอร์ไร้สายและ
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

2 โครงการค่าเช่าคู่สาย
อินเตอร์เน็ต 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   และเกิด
ความสะดวก 
ในการใช้งาน 

ค่าใช้จ่ายในการเช่า
คู่สายอินเตอร์เน็ต  
ในที่ท าการ อบต. 

- - 103,000 
 

103,000 
 

103,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

บริการประชาชนให้ใช้
อินเตอร์ไร้สายและ
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

3 โครงการค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 
อบต.   

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ อบต. 

ค่าใช้จ่ายในการเช่า
พื้นที่อินเตอร์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ อบต. 

- - 105,000 
 

105,000 
 

105,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ อบต.
ได้อย่างโปร่งใส 

ส านักปลัด 

4 โครงการประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษีประจ าป ี

เพื่อประชาสัมพันธใ์ห้
ประชาชนทราบเกี่ยวกับ
การช าระภาษ ี

จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ใน
การช าระภาษ ี

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

ประชาชนมาช าระภาษี
มากขึ้น 

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์องค์กร 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 ค่าเช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายรับ - ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับ-
ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

เช่าพื้นที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

6 ค่าเช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายปีเช่า
พื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

จ่ายค่ารายปีเช่า
พื้นที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
รับ - ส่งเอกสาร
อิเล็คทรอนิกส์ 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และเกิด
ความสะดวกในการใช้
งาน 

กองคลัง 

7 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต อบต.โคกมะขาม   

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ต อบต.
โคกมะขามให้ดีขึ้นในแต่
ละปี 
- เพื่อให้ทันสมัยและ
สนองต่อความต้องการ 
- เพื่อบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
และหน่วยงานราชการ
อื่นๆ  

ที่ท าการ อบต.โคก
มะขาม จ านวน 1  
ครั้ง/ปี 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

- ระบบอินเตอร์เน็ต
ได้รับการปรับปรุง และ
มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น 
- ประชาชนได้รับการ
บริการอินเตอร์เน็ตฟรี 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การจัดการอาคารส้านักงาน 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ท าการ 
อบต.โคกมะขาม 

เพื่อให้ที่ท าการ อบต. 
เกิดความสวยงาม  น่าอยู่ 
น่ามอง 

ปลูกต้นไม้  และ
ตกแต่งสถานที่
บริเวณที่ท าการ 
อบต. 

- - 90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

กิจกรรม อบต.เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สวยงาม 

ส านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงห้องประชุม
สภา ของ อบต. 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเกิดความ
สะดวกในการใช้งาน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงห้อง
ประชุมสภา ของ 
อบต. 

- - 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

อบต.  มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

3 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
ขยายห้องส านักปลัด 

เพื่อเป็นสถานที่บริการแก่
ประชาชนในต าบล และ
ได้มาตรฐานในการรองรับ
ผู้มาใช้บริการ 

ต่อเติมส านักงานให้
มีความสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับกับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้
มาติดต่องาน 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อให้มีอาคาร
ส านักงานที่สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 
ศพด.บ้านหนองไผ่ 

เพื่อให้เด็กได้มีโรงอาหาร
ที่ถูกสุขสักษณะในการ
รับประทานอาหาร 

ศพด. บ้านหนองไผ่ - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

มีโรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะในการ
รับประทานอาหาร 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การจัดการอาคารส้านักงาน 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และ
วันส าคัญทางราชการ 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างประชาชนต าบล
โคกมะขามได้เห็นความส าคัญ
ของวันส าคัญทางราชการและ
ส่งเสริมงานรัฐพิธี 

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประโคนชัย 

- - 10,000 10,000 10,000 

 

 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
รัฐพิธ ี
เชิงคุณภาพ 
- ส่งเสริมงานรัฐพิธี
ในวันส าคัญทาง
ราชการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างและ
ประชาชนต าบล 
โคกมะขาม ร่วมส่งเสริม
งานรัฐพิธีในวันส าคัญ
ทางราชการ 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และ
วันส าคัญทางราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมงานรัฐ
พิธีและวันส าคัญทางราชการ 

เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธีในวัน
ส าคัญทางราชการ 

- - 15,000 15,000 15,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม
รัฐพิธ ี
 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างและ
ประชาชนต าบล 
โคกมะขาม ร่วมส่งเสริม
งานรัฐพิธีในวันส าคัญ
ทางราชการ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การจัดการอาคารส้านักงาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา(มวย) เป็น
ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกมะขาม 

เพื่อขยายห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกมะขามให้รองรับกับ
จ านวนคนที่เพิ่มขึ้น 

กว้าง 10.00 ม. 
ยาว 10.00 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 100 ตร.ม. 

- - 600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

มีห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
มะขามเพื่อรองรับกับ
จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
ประชุม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของ อบต.  
โคกมะขาม 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของ อบต.
โคกมะขาม 

เพื่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของ 
อบต. 

- - 890,000 
 

890,000 
 

890,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อให้มีที่รองรับใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของ อบต.โคกมะขาม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างห้องสุขา
สาธารณะ อบต.โคกมะขาม 

เพื่อบริการให้แก่
ประชาชนที่มีรับบริการ
ในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ก่อสร้างห้องสุขา
สาธารณะบริเวณ 
อบต.โคกมะขาม 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์เมื่อมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างอาคาร 
ที่ท าการ อบต.โคกมะขาม 

เพื่อเป็นสถานที่บริการแก่
ประชาชนในต าบล และ
ได้มาตรฐานในการรองรับ
ผู้มาใช้บริการ  

ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานจ านวน 1 
หลัง 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 อาคารที่ก่อสร้าง เพื่อให้มีอาคาร
ส านักงานที่สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การจัดการอาคารส้านักงาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลโคก
มะขาม 

- เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อแยกระดับอายุของ
เด็ก เพื่อให้ได้รับการ
พัฒนาตามช่วงอายุที่
ถูกต้องเหมาะสม 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการก่อสร้างปูายชื่อ        
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           
ต าบลโคกมะขาม 

- เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.โคกมะขาม 

-เพื่อปรับปรุงห้องน้ าของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.โคกมะขาม 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อให้ห้องน้ าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขามเป็นไป
อย่างถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 
 
 
 
  

8 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโคกมะขาม 

- เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อความสวยงามและ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก 

กองการศึกษา
ศาสนาและ

วัฒนธรรมและ
กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การรณรงค์สร้างจิตส้านึก ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

เพื่อท าให้ประชาชนรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไว้ให้ยั่งยืนนานและ
ปูองกันการถูกท าลาย 

ประชาชนในต าบล
โคกมะขามหมู่ที่ 1 
- 7  จ านวน 2 
ครั้ง/ปี 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนประชาชน
แต่ละหมู่/ครั้ง 
จ านวน 2 ครั้ง/ปี 

ประชาชนมีความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและช่วยกัน
รักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูก
ท าลาย 

ส านักปลัด 

2 โครงการประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกและตระหนักถึงการ
จัดการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
จัดการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ต าบลโคกมะขาม
หมู่ที่ 1 - 7  การ
ประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนการจัดท า
โครงการ 1 ครั้ง/
ปี  

ประชาชนได้ช่วยกันดูแล
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและตระหนัก
ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะ
ตามมาในอนาคต 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เยาวชนมีจิตส านึก
และตระหนักในด้าน
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนสถานศึกษา
ในเขตต าบลเพื่อ
อบรมให้ความรู้กับ
นักเรียน 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติกับ
ตนเองและเผยแพร่
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้อื่นได้ 

ส านักปลัด 

4 โครงการรณรงค์ตามนโยบาย
รัฐบาลด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน  และ
ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล 

การด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล 
จ านวนครั้ง/ปี   

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนนโยบาย
ของรัฐบาล 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ทางด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 อนุรักษ์ บ้ารุงรักษา คุ้มครองและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันการบุกรุกที่ดิน
ที่สาธารณะประโยชน์ 

สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนดูแลและเฝูา
ระวังปูองกันที่
สาธารณประโยชน์ 

ประชาชนในต าบล
และที่
สาธารณประโยชน์
ในเขตต าบลโคก
มะขามทั้ง 7  
หมู่บ้าน  

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง/
ปี 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชนใน
เขตต าบลโคก
มะขามทั้ง 7  
หมู่บ้าน 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมให้เด็ก
และเยาวชนได้
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง/
ปี 

เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 อนุรักษ์ บ้ารุงรักษา คุ้มครองและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนการปลูกปุา 
ในชุมชน ลดภาวะโลกร้อน 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปลูกต้นไม้สองข้าง
ทาง ถนน  ทางแยก และ
พื้นที่สาธารณะ 

สนับสนุนชุมชนใน
การปลูกปุาใน
ชุมชน ทั้ง  7  
หมู่บ้าน เพื่อลด
ภาวะโลกร้อน 
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง/
ปี 

แก้ไขปัญหาโลกร้อน
และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปลูกปุา 

ส านักปลัด 

5 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ขอพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

อบต.โคกมะขาม 
ได้ด าเนินการตาม
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชและ
พระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนาง
เจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การด าเนิน
โครงการ 1 ครั้ง/
ปี 

ประชาชนมีความ
ตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 อนุรักษ์ บ้ารุงรักษา คุ้มครองและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เพื่อสร้างความสมดุลของ
ธรรมชาติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ให้ประชาชน  เพื่อ
สร้างความสมดุลของ
ธรรมชาติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง             
อ าเภอประโคนชัย 

- - 16,000 
 

16,000 
 

16,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการปลูกต้นไม้เพื่อ
สร้างความสมดุลของ
ธรรมชาติ 
 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด้าร ิ
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด าริฯ อนุรักษ์พืชพรรณและ
ความยั่งยืนทางชีวภาพ   
2. ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ประชาชน
ทั่วไป เห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช
และทรัพยากร  ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ จน
เกิดประโยชน์  

จัดท าแปลงปลูกพืช
สมุนไพรที่มีในพื้นที่ 
และจัดตั้งศูนย์รวบรวม
พันธุ์พืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่นในลักษณะ
ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 
 
 

- - 50,000 50,000 50,000 ด าเนินการตาม
แนวทาง

พระราชด าริ               
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป เห็น
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรร่วมคิดร่วม
ปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ 

ส านักปลัด 

2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

1.เพื่อจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
ประกอบด้วย พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิ
ปัญญา แหล่งโบราณคดี แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
2.เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาส าหรับขึ้นทะเบียน
เข้าร่วมเป็นปุาสนองพระราชด าริกรอบ
การด าเนินงานทรัพยากรท้องถิ่น  
3.เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น 

1.เพิ่มเปูาหมายพื้นที่
ปุาให้ครอบคลุมทั้ง
ต าบล 
2.ส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่นให้
ครบถ้วนทั้ง 7 หมู่บ้าน 
3.อบรมสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 

- - 200,000 200,000 200,000 มีทรัพยากร
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
ส ารวจข้อมูลครบ
ร้อยละ 100 ของ
หมู่บ้าน 

-ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นที่เป็นระบบ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
-มีการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-มีพื้นที่ปุาเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 
 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด้าร ิ
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 

1.เพื่อร่วมกันก าจัดผักตบชวาและวัชพืช
ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ าและ
การใช้น้ าของประชาชน 
2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชน 
3. เพื่อน าผักตบชวาและพืชน้ าที่ไม่มี
ประโยชน์มาใช้ท าปุ๋ยหมัก 

ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะในต าบล 
โคกมะขาม 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่
บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

1.สามารถแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา และ
คุณภาพน้ าในแหลงน้ า
สาธารณะในต าบลโคก
มะขาม 
2. เกิดกลุ่มองค์กรใน
พื้นที่เพื่อร่วมกัน
จัดการปัญหา
ผักตบชวาและ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได ้
3. การลดต้นทุนทาง
การเกษตรจากการท า
ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
และวัชพืชต่าง ๆ 
 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด้าร ิ
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

1.เพื่อจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
ประกอบด้วย พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิ
ปัญญา แหล่งโบราณคดี แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
2.เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาส าหรับขึ้นทะเบียน
เข้าร่วมเป็นปุาสนองพระราชด าริกรอบ
การด าเนินงานทรัพยากรท้องถิ่น 3 
ด้าน ประกอบด้วย  
-ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
-ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 
-ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
3.เพื่อให้มีศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่นต าบลหนองบัว ที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ 
4.เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น 

1.เพิ่มเปูาหมายพื้นที่
ปุาให้ครอบคลุมทั้ง
ต าบล 
2.ส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่นให้
ครบถ้วนทั้ง 7 หมู่บ้าน 
3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เป็นจุดเด่นของต าบล 
4.อบรมสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 

- - 200,000 200,000 200,000 มีทรัพยากร
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
ส ารวจข้อมูลครบ
ร้อยละ 100  
ของหมู่บ้าน 

-ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นที่เป็นระบบ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
-มีการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-มีพื้นที่ปุาเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 
-มีศูนย์อนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ต าบลโคกมะขาม 
ที่เป็นมาตรฐาน 

ส านักปลัด 

 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์
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แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart 
Card) จ านวน 5 เครื่อง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์
อ่านบัตรแทนการขอรับส าเนาเอกสาร 

- 3,500 3,500 3,500 3,500 
ส านักปลัด 

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 10 หลัง เพื่อ
ใช้จัดเก็บเอกสารภายในส านักงาน 

- - 16,500 16,500 22,000 ส านักปลัด 

3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 5 หลัง เพื่อ
ใช้จัดเก็บเอกสารภายในส านักงาน 

- - 15,800 15,800 7,900 ส านักปลัด 

4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 20 หลัง เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร
ภายในส านักงาน 

- 22,000 33,000 33,000 33,000 ส านักปลัด 

5. 
 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น รถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉินพร้อมราง 
สเตเชอร์-สแตนเลส เพื่อใช้ส าหรับประจ ารถ
หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

- - 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

6. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 

หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
ส านักงาน 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 ส านักปลัด 

7. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์ จ านวน 2 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด 

8. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อชุดออกซิเจนพกพาเคลื่อนย้าย เพื่อใช้
ส าหรับประจ ารถหน่วยปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า๑๙๑ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

9. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑอ์ื่น จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตติดผนังเพื่อใช้
ส าหรับประจ ารถหน่วยปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

10. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑอ์ื่น จัดซื้อชุดเฝือกกลมเพื่อใช้ส าหรับประจ ารถ
หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

- - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

11. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑอ์ื่น จัดซื้ออุปกรณ์ดามหลังแบบสั้นเพื่อใช้
ส าหรับประจ ารถหน่วยปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

12. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑอ์ื่น จัดซื้อชุดกระดานสอดหลังเพื่อใช้ส าหรับ
ประจ ารถหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

- - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

13. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑอ์ื่น จัดซื้อชุดไฟไซเรนแบบ LEDเพื่อใช้ส าหรับ 
ประจ ารถหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

- - 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

14. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอี้ท างานท างาน และ
เก้าอี้ส าหรับนั่งท างานเพื่อปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ส านักปลัด 

15. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกจ านวน 500 ตัว 
เก้าอีอ้เนกประสงค์จัดเลี้ยง 50 ตัวเพื่อใช้ใน
การให้บริการประชาชนและเพื่อความ
สะดวกในการจัดงานโครงการต่างๆ 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 ส านักปลัด 

16. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน จ านวน1 
ชุดเพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน 
และเพื่อความสะดวกในการจัดงานโครงการ
ต่างๆ 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 ส านักปลัด 

 
 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า๑๙๒ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

17. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสารจ านวน 1 เครื่องเพื่อใช้
ในการให้บริการประชาชนและเพื่อใช้ใน
ส านักงาน 

- 250,000 
 

- 
 

- - ส านักปลัด 

18. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องโทรสาร (แฟกซ)์จ านวน 1 เครื่องเพื่อ
ใช้ในการให้บริการประชาชนและเพื่อใช้ใน
ส านักงาน 

- - 25,000 
 

25,000 
 

25,000 ส านักปลัด 

19. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจ าปี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
ส านักงาน 

- - 88,000 88,000 88,000 ส านักปลัด 

20. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที)จ านวน  
4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจ าปี เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานภายในส านักงาน 

- - 35,600 35,600 35,600 ส านักปลัด 

 
 
 
 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า๑๙๓ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

21. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนแบบพกพา
จ านวน 2 เครื่องเพื่อใช้ในการออก
ประชาคมหมู่บ้าน หรือจัดกิจกรรมต่างๆ
นอกสถานท่ี 

- - 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด 

22. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ ์
งานบ้านงานครัว 

ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า จ านวน  2 ถัง เพื่อใช้ใน
การให้บริการประชาชน หรือจัดกิจกรรม
ต่างๆ ท้ังภายในและนอกสถานท่ี 

- - 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 

23. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  จ านวน 2 เครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 ส านักปลัด 

24. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จ านวน 2 เครื่องเพื่อจัดหา
เครื่องรับส่งวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- - 24,000 24,000 24,000 ส านักปลัด 

25. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจ าที่ ขนาด 10 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 
เพื่อจัดหาเครื่องรับส่งวิทยุส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- - 28,000 28,000 28,000 ส านักปลัด 

26. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
งานบ้านงานครัว 

ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ เพื่อ
ใช้ส าหรับบริการประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ และเพื่อใช้ภายในส านักงาน 

- - 6,500 6,500 6,500 ส านักปลัด 

 
 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า๑๙๔ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

27. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
งานบ้านงานครัว 

ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 ตู้ เพื่อใช้
ส าหรับบริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 

- 10,000 10,000 - - ส านักปลัด 

28. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
ส านักงาน 

โทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้
ในการบริการประชาชน และเพื่อใช้ใน
ส านักงาน 

- - 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 

29. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในส านักงาน อบต.
โคกมะขาม และภายในชุมชนต าบลโคก
มะขาม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- - 150,000 150,000 150,000 ส านักปลัด 

30. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ า(ดีเซล) เอนกประสงค์ 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 
6 ล้อ จ านวน 1 คัน 

  6,000,000 6,000,000 6,000,000 ส านักปลัด 

31. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 3 หลัง เพื่อใช้
จัดเก็บเอกสารภายในส านักงาน 

- - 16,500 16,500 16,500 กองคลัง 

32. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 หลัง เพื่อ
ใช้จัดเก็บเอกสารภายในส านักงาน 

- - 15,800 15,800 15,800 กองคลัง 

33. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 2 หลัง เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารภายใน
ส านักงาน 

- - 11,000 11,000 11,000 กองคลัง 

 

 

 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า๑๙๕ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

34. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู  จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ใน
ส านักงาน 

- - 56,000 56,000 56,000 กองคลัง 

35. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจ าปี เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานภายในส านักงาน 

- - 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

36. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที)จ านวน  
1เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจ าปี เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานภายในส านักงาน 

- - 8,900 8,900 8,900 กองคลัง 

37. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 
จ านวน  ๑ คันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- - 868,000 868,000 868,000 กองช่าง 

 
 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า๑๙๖ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

38. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกคลุมด้วยอลูมิเนียมมี
ผ้าใบคลุมด้านข้าง ขนาด ๑ ตันเพื่อให้เกิด
ความสะดวก บังแดด/บังฝนในการ
ปฏิบัติงาน 

- - 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

39. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ Kvaระบบสาม
เฟส จ านวน ๑ เครื่องเพื่อใช้ในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

- - 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 

40. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางเอกสารแบบไม้จ านวน ๒ หลังเพื่อใช้
ในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและมี
ความเป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน 

- - 6,000 6,000 6,000 กองช่าง 

41. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์
ไฟฟ้า)สูบน้ าได้ ๔๕๐ ลิตร/นาทีจ านวน ๑ 
เครื่องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง 

- - 11,000 11,000 11,000 กองช่าง 

42. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
งานบ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 3 เครื่อง 
เพื่อใช้ในการตัดตกแต่งสนามหญ้า 

- 28,500 28,500 28,500 28,500 กองช่าง 

43. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 3 หลัง เพื่อใช้
จัดเก็บเอกสารภายในส านักงาน 

- - 16,500 16,500 16,500 กองช่าง 

44. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 หลัง เพื่อ
ใช้จัดเก็บเอกสารภายในส านักงาน 

- - 15,800 15,800 15,800 กองช่าง 

45. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 2 หลัง เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารภายใน
ส านักงาน 

- - 11,000 11,000 11,000 กองช่าง 

 
 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า๑๙๗ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

46. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจ าปี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
ส านักงาน 

- - 44,000 44,000 44,000 กองช่าง 

47. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที)จ านวน  
2เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจ าปี เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานภายในส านักงาน 

- - 17,800 17,800 17,800 กองช่าง 

48. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจ าปี เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานภายในส านักงาน 

- - 2,800 2,800 2,800 กองช่าง 

  



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า๑๙๘ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

49. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน  1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมประจ าปี เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในส านักงาน 

- - 2,500 2,500 2,500 กองช่าง 

50. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ เพื่อ
จัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- - 150,000 150,000 150,000 กองช่าง 

51. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 กองช่าง 

52. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พัดลมติดผนัง จ านวน 13 ตัวเพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
มะขาม 

- - 13,000 13,000 13,000 
กองการศึกษาฯ 

53. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู  จ านวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผแ่ละศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
มะขาม 

- - 112,000 112,000 112,000 กองการศึกษาฯ 

54. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 3 หลัง เพื่อใช้
จัดเก็บเอกสารภายในส านักงาน และภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย ์

- - 16,500 16,500 16,500 กองการศึกษาฯ 

 
 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า๑๙๙ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

55. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 หลัง เพื่อ
ใช้จัดเก็บเอกสารภายในส านักงาน และ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย ์

- - 15,800 15,800 15,800 กองการศึกษาฯ 

56. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 2 หลัง เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารภายใน
ส านักงาน และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
2 ศูนย ์

- - 11,000 11,000 11,000 กองการศึกษาฯ 

57. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน  1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมประจ าปี เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในส านักงาน 

- - 2,500 2,500 2,500 กองการศึกษาฯ 

58. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจ าปี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
ส านักงาน 

- - 22,000 22,000 22,000 กองการศึกษาฯ 

 
 
 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์
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แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

59. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (18หน้า/นาที)  
จ านวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจ าปี เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานภายในส านักงาน 

- - 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ 

60. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างาน  จ านวน  2 ตัว เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
มะขาม 

- - 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษาฯ 

61. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร ่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED  TV)ขนาด 32 
นิ้ว จ านวน  2  เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย ์

- - 14,600 14,600 14,600 กองการศึกษาฯ 

62. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เตียงนอนห้องพยาบาล ขนาด 3.5×6 ฟุต 
จ านวน 4 ชุด เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

- - 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ 
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ส่วนที่ 4 

 
 
 

 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน ์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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  4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาต ิ

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยนื ภายใตห้ลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน ( Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ ( measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ ( efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา  
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที่ 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต   จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้ าประปา /แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่น
ต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หน้า212 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าว
ในช่วงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทาง
คมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
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