


 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
เพิ่มเติม 

ขององคการบริหารสวนตําบล

 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑ 

ขององคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม
 
 
 

 
 
 
 

โดย 
องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม 
 อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
โทรศัพท/โทรสาร ๐๔๔-670774 

 

๒๕๖๔)   
๑  

โคกมะขาม 

 



 

คํานํา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)     
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและ
แผนการดําเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปองคการ
บริหารสวนตําบลโคกมะขามไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) ซึ่งประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแลวนั้น แตการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่ง
ยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และบางโครงการที่บรรจุไว
ไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดั้งนั้นองคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม จึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. 2561  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามตอไป 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม 
 3  พฤษภาคม   ๒๕๖1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 

 
เรื่อง  หนา 

สวนที่  1 บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล          1 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑องคการบรหิารสวนตําบลโคกมะขามหนา 1 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (๑) ใหความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลและ
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลการจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ทั้งนี้ใหเปนไปตาม  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้นและ
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อ
ใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสมในชวงของแผนนั้น  ซึ่งปจจุบัน  องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และประกาศใชไปแลว  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ทั้งนี้  องคการ
บริหารสวนตําบลโคกมะขาม  มีความจําเปนที่จะตองเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว เพื่อ
ประโยชนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ขอ  ๙ 

 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑  ขึ้น  เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมาย  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลโคกมะขามได  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณจาก
เงินสะสมโดยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เปลี่ยนแปลงและ ประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปทีเ่พิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

 เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัต ิและประกาศใชตอไป 

 
      (ลงชื่อ)   เหลือ  เดือนประโคน 

        (นายเหลือ  เดือนประโคน) 
                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม 

                                 วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑องคการบรหิารสวนตําบลโคกมะขามหนา 2 

 

๒. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564) 

 2.1 เพื่อใหการจัดทําโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)   

มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณในปจจุบันมากที่สุด 

 2.2 เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความ

จําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

 2.3 เพื่อเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการกอสราง และพื้นที่จะดําเนินการใหมีความสอดคลองกับ

สภาพพ้ืนที่เปนจริง เปนปจจุบัน และใกลเคียงมากท่ีสุด 

 2.4 ความจําเปนในดานการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

โครงสรางดานบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมีการ

จัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหมีเพียงพอตอจํานวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่ และชุมชนที่เพิ่มขึ้น เชน ดาน

สาธารณสุข ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันภัยตางๆ ดานการศึกษา การบริการสาธารณะ 

และโครงสรางพื้นฐาน สําหรับบริการประชาชนในพื้นที่ตําบลโคกมะขาม และตําบลหรือพ้ืนที่ใกลเคียง 

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ครั้งที่ 1 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และใหใชขอความนี้ “ขอ 22 เพื่อ
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปได โดยดําเนินการดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสีปที่เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

 (3) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงและประกาศใช

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

  องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตาม

รายละเอียดที่กลาวมาขางตนครบทุกขั้นตอนที่กําหนดไว และผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใช

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พรอมทั้งแจงประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม เพื่อแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามทราบ และใชเปน

กรอบในการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป 

 
 
 
 



จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๒         5,700,000 ๑๒            5,700,000 ๑๒        5,700,000 ๑๒          5,700,000 ๔๘        22,800,000

 แผนงานเคหะและชุมชน ๒            200,000 ๒              200,000 ๒           200,000 ๒            200,000 ๘             800,000

๑๔        5,900,000 ๑๔           5,900,000 ๑๔        5,900,000 ๑๔         5,900,000 ๕๖        23,600,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
 ป ๒๕๖1  ป ๒๕๖2  ป ๒๕๖3  ป ๒๕๖4 รวม 4 ป

๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

รวม

(แบบ ผ. ๐7)

๑๔        5,900,000 ๑๔           5,900,000 ๑๔        5,900,000 ๑๔         5,900,000 ๕๖        23,600,000

แผนงานการเกษตร ๔            140,000 ๔              140,000 ๔           140,000 ๔            140,000 ๑๖             560,000

๔           140,000 ๔              140,000 ๔           140,000 ๔            140,000 ๑๖             560,000

แผนงานสังคมสงเคราะห ๑              50,000 ๑                 50,000 ๑             50,000 ๑               50,000 4             200,000

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑            280,000 ๑              280,000 ๑           280,000 ๑            280,000 ๔           1,120,000

2 330,000          2 330,000             2 330,000          2 330,000           8 1,320,000         

                           แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1                                                                   องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม หนา  ๓

๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน

๓. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

รวม

รวม

รวม

                           แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1                                                                   องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม หนา  ๓



จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แผนงานสาธารณสุข ๓            114,000 ๓              114,000 ๓           114,000 ๓            114,000 12             456,000

๓           114,000 ๓              114,000 ๓           114,000 ๓            114,000 ๑๒             456,000

ยุทธศาสตร
 ป ๒๕๖1  ป ๒๕๖2

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย

 ป ๒๕๖3  ป ๒๕๖4 รวม 4 ป

๔. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

(แบบ ผ. ๐7)

๓           114,000 ๓              114,000 ๓           114,000 ๓            114,000 ๑๒             456,000

แผนงานการบริหารงานทั่วไป ๑              10,000 ๑                 10,000 ๑             10,000 ๑               10,000 ๔                40,000

แผนงานการศึกษา ๑            500,000 ๑              500,000 ๑           500,000 ๑            500,000 ๔           2,000,000

๒           510,000 ๒              510,000 ๒           510,000 ๒            510,000 ๘          2,040,000

25 6,994,000 25 6,994,000 25 6,994,000 25 6,994,000 100 27,976,000

                           แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1                                                                   องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม หนา  ๔

รวมทั �งสิ�น

รวม

รวม

๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร

                           แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1                                                                   องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม หนา  ๔



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 5 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การกอสรางและซอมแซม ถนนคอนกรีต ทางเทา และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโคกตะเคียน           
หมูที่ 3 ตําบลโคกมะขาม 

เพื่อใหไดถนนที่มาตรฐาน  
และการสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนคสล. สายหนาโรงเรียนบานโคกตะเคียนสามัคคี 
ถึงสามแยกวัดโคกตะเคียน(สามแยกไปบานหนองอา
แมะ หมูที ่4) ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
367 เมตร หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 1,468.00 ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหล
ทางตามสภาพพื้นที่ และวางทอระบายน้ํา ขนาด 
ศก. 0.40 เมตร จํานวน 2 แถวๆละ 7 ทอน รวม
เปน 14 ทอน 

800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองไผ(คุมตะ
หมาดโปง) หมูที่ 6 ตําบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อใหไดถนนที่มาตรฐาน  
และการสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. สายหนาบานนางทองทราย  สุดทํานอง 
ถึงขางบานนางเกือบ  จาํนงสุข ขนาดผวิจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,060.00 ตารางเมตร 
พรอมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่ และวางทอ
ระบายน้าํ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 2 แถวๆ
ละ 6 ทอน รวมเปน 12 ทอน 

600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 6 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การกอสรางและซอมแซม ถนนคอนกรีต ทางเทา และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองไผ(คุมตะ
หมาดโปง) หมูที่ 6 ตําบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อใหไดถนนที่มาตรฐาน  
และการสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนคสล. สายขางบานนางเพ็ญแข  พรหมประโคน 
ถึงที่ดินนางสายหยุด  สิงหประโคนผิวจราจรกวาง 
3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 525.00 ตารางเมตร 
พรอมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่ และวางทอ
ระบายน้าํ ขนาด ศก. 0.40 เมตรจํานวน 2 แถวๆ
ละ 5 ทอน รวมเปน 10 ทอน 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองไผ(คุม
โสน) หมูที่ 6 ตําบลโคกมะขาม 
 

เพื่อใหไดถนนที่มาตรฐาน  
และการสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนคสล.สายขางบานนายประดิษฐ  เสขะกุล ถึง
หนาบานนางประถม  ชุมบุญขนาดผวิจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840.00 ตารางเมตร 
พรอมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่ และวางทอ
ระบายน้าํ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 2 แถวๆ
ละ 6 ทอน รวมเปน 12 ทอน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 7 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การกอสรางและซอมแซม ถนนคอนกรีต ทางเทา และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานไทยถาวร หมูที่ 
7 ตําบลโคกมะขาม 
 

เพื่อใหไดถนนที่มาตรฐาน  
และการสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนคสล.สายตอจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
ประปาบานไทยถาวร ถึง ทางเขาศูนย ก.ศ.น. ตําบล
โคกมะขาม ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 780 
เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,900.00 ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง
ตามสภาพพื้นที ่

500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 8 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2การกอสรางและซอมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดินและวางทอระบายน้าํ บาน
โคกมะขาม หมูที1่  
ตําบลโคกมะขาม 

เพื่อเปนเสนทางในการขน
ยายผลผลิตทางการ
เกษตรเขาหมูบานไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง สายจากบานโคกมะขาม หมูที่ 1 ถึงบาน
หนองอาแมะ หมูที ่4 ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 
1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และวางทอ
ระบายน้าํขนาด ศก.0.30 ม. จํานวน 15 ทอน  ทอ
ระบายน้าํ ขนาด ศก. 0.60 ม. จํานวน 40 ทอน 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการยกระดับถนนดินเดิม
(โดยการถมดิน)และลงลูกรัง 
บานหนองอาแมะ หมูที่ 4 
ตําบลโคกมะขาม 

เพื่อเปนเสนทางในการขน
ยายผลผลิตทางการ
เกษตรเขาหมูบานไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง สายจากบานหนองอาแมะ หมูที่ 4 เชื่อม
บานโคกเกลา(คุมสวายเรียง) หมูที่ 5 ถมดินขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 470 เมตร สูง 0.50 เมตร และ
ลงลูกรัง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 470 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

3 โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดินและวางทอระบายน้ํา บาน
โคกมะขาม หมูที่ 1 ตําบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อเปนเสนทางในการขน
ยายผลผลิตทางการ
เกษตรเขาหมูบานไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

สายจากที่นานายสภุาพ  ชุมนุมดวง ถึงที่นานาง
พิมยึนประโคน ลงลูกรังขนาดกวาง 3.5 เมตร ยาว 
565 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  และวางทอ
ระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 
จํานวน 30 ทอน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 9 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3การกอสรางและซอมแซมทางระบายนํ้า และระบบบําบัดนํ้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขาง
ถนน (แบบตัว U) บานโคก
ตะเคียน หมูที่ 3 ตําบลโคก
มะขาม 

 

เพื่อใหประชาชนมีที่
ระบายน้าํเพื่อใหน้ํา
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขางถนน (แบบ
ตัว U) สายจากที่ดินนางเพียบ  เสาเกลยีว ถึงขาง
บานนางสมบัติ  กันสุมาโส ขนาดปากกวาง 
0.40 เมตร(ภายใน) ความยาวรวม 111 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ําที่
กอสราง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ําตลอดปไม
กอใหเกิดน้ําทวม 

กองชาง 

2 โครงการวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก
มะขาม หมูที่ 1 ตําบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อใหประชาชนมีที่
ระบายน้าํเพื่อใหน้ํา
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยก
ขางบานนายบันลือ  ราชประโคน ถึงที่นานาย
เรือง  ราชประโคนโดยวางทอระบายน้าํ ขนาด 
ศก. 0.40 เมตร จํานวน 259 ทอน พรอมบอ
พักสําเร็จรูป จาํนวน 29 บอ  

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ทอระบายน้าํที่
กอสราง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ําตลอดปไม
กอใหเกิดน้ําทวม 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขาง
ถนน (แบบตัว U) บานไทย
ถา ว ร  ห มู ที่  7ตํ า บ ล โ คก
มะขาม 

 

เพื่อใหประชาชนมีที่
ระบายน้าํเพื่อใหน้ํา
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขางถนน (แบบ
ตัว U) สายจากที่ดินนายประสิทธิ์  รัตนะถาวร 
ถึงสี่แยกหนาบานนายบันลือ  เอกสังวาลยวงศ 
ขนาดปากกวาง 0.40 เมตร(ภายใน) ความยาว
รวม 290เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พรอมฝา
ปดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

700,000 700,000 700,000 700,000 รางระบายน้ําที่
กอสราง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ําตลอดปไม
กอใหเกิดน้ําทวม 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 10 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3การกอสรางและซอมแซมทางระบายนํ้า และระบบบําบัดนํ้าเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขาง
ถนน (แบบตัว U) บานไทย
ถา ว ร  ห มู ที่  7ตํ า บ ล โ คก
มะขาม 
 

เพื่อใหประชาชนมีที่
ระบายน้าํเพื่อใหน้ํา
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขางถนน (แบบ
ตัว U) สายจากขางบานนางสุจิตร  ผูกแกว  ถึง
ที่ดินนายสุภาพ  อยูเย็น ขนาดปากกวาง 0.40 
เมตร(ภายใน) ความยาวรวม 390เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

900,000 
 

900,000 900,000 900,000 ทอระบายน้าํที่
กอสราง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ําตลอดปไม
กอใหเกิดน้ําทวม 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 11 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การจัดการไฟฟาสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ บานหนองอแมะ หมู
ที่ 4 ตําบลโคกมะขาม 

เพื่อสองสวางให
ประชาชนในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายหนาหมูบานติดถนน
ทางหลวงหมายเลข 24  
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

โคมไฟ
สาธารณะ 

ราษฎรจะไดมี
ไฟฟาสองสวาง 
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ บานโคกเกลา(คุม
สวายเรียง) หมูที่ 5  
ตําบลโคกมะขาม 

เพื่อสองสวางให
ประชาชนในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

สายสามแยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 24 เขา
บานโคกเกลา(คุมสวายเรียง) หมูที่ 5 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

โคมไฟ
สาธารณะ 

ราษฎรจะไดมี
ไฟฟาสองสวาง 
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 12 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1ดานเศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การสงเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงและเกษตรอินทรียแบบยั่งยืน 
แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการสงเสริมการทํา 
ปุยหมักชวีภาพ กิจกรรม
ถายทอดความรูกิจกรรม
สนับสนุนปจจัยการผลิตการ
ทําปุยหมกัชีวภาพ 

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให
มีความรูความเขาใจใน
การผลิตปุยหมกัชีวภาพ 
-เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการผลิตและ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ
ใหกับดิน 

กลุมเกษตรกรตําบลโคกมะขามหมูบานละ 5 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร 
รอยละ90

สามารถผลิต
ปุยชีวภาพ 
ไวใชเอง 

สามารถลด
ตนทุนการผลิต
โดยการใชปุย
หมักชีวภาพที่
ผลิตใชเองอยาง
พอเพียงและมี
การรวมกลุม
สมาชิกผูผลิตปุย
หมักชีวภาพทกุ
หมูบาน 

สํานักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอําเภอ 
ประโคนชัย 

2 โครงการสงเสริมการผลิตและ
การใชเชื้อชีวินทรียปองกัน
กําจัดศัตรูพืช  กิจกรรมการ
ถายทอดเทคโนโลยีศูนย
จัดการศัตรูพืชชุมชนกิจกรรม
สนับสนุนปจจัยกาสรผลิตเชื้อ
ราไตรโคเดอรมา 

- เพื่อถายทอดความรู
การใชเชื้อชีวินทรียใน
การปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช  
-เพื่อใหเกษตรกร
สามารถผลิตเชื้อชีวิน 
ทรียใชเองในชุมชน 

กลุมเกษตรกรจํานวน 80 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกร 
รอยละ90

สามารถผลิต
และใชสาร
ชีวินทรีย

ปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช   

เกษตรกร 
สามารถลด
คาใชจายดาน
การผลิตรอยละ
50และชุมชนมี
การผลิตเชื้อ
ชีวินทรียใชเอง
และจําหนาย
ใหกับเกษตรกร 

สํานักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอําเภอ 
ประโคนชัย 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 13 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1ดานเศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การสงเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงและเกษตรอินทรียแบบยั่งยืน 
แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการไถกลบฟางขาว
กิจกรรมจัดงานวันรณรงคไถ
กลบฟางขาว 

เพื่อสรางความตระหนัก
ใหเกษตรกรเห็น
ความสําคัญในการ
ปรับปรุงบํารุงดินที่ดีและ
เหมาะสมในการปลูกขาว 

กลุมเกษตรกรอําเภอประโคนชัย 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร 
รอยละ90 

มีการไถกลบ
ฟางขาว 

เกษตรกร 
มีการไถกลบฟาง
ขาวเพื่อเพิ่ม
ความอุดม
สมบูรณใหแกดิน 
สามารถลด
ตนทุนการผลิต
และเพิ่มผลผลิต
ใหสูงขึ้น 

สํานักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอําเภอ 
ประโคนชัย 

4 โครงการสงเสริมการปลูกพืช
หลังฤดูการเก็บเกี่ยว 
-กิจกรรมการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตพืชฤดูแลง 
-กิจกรรมการสนับสนุนปจจยั
การผลิตพืชฤดูแลง 

เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ครัวเรือนเกษตรกรหลัง
ฤดูการทํานาและปองกัน
การเคลื่อนยายแรงงาน
ไปสูตางจังหวัดทําใหเกิด
ปญหาสังคม 

กลุมเกษตรกรตําบลโคกมะขามจาํนวน 80 คน 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกร 
รอยละ90 

มีรายไดเสริม
จากการปลูก
พืชฤดูแลง 

เกษตรกร 
มีรายไดเพิ่มขึ้น
สามารถใชเวลา
วางหลังฤดูการ
ทํานาใหเปน
ประโยชน 

สํานักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอําเภอ 
ประโคนชัย 

 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 14 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1เมืองหนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การสังคมสงเคราะห และการจัดการสวัสดิการประชาชน 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอาย ุ

เพื่อใหผูสูงอายุมีความรู
ความเขาใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเองทั้งดานโภชนาการ 
การฟนฟูสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจ 

ผูสูงอายุและประชาชนในเขตตําบลโคกมะขาม 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูสูงอายุ
และประชาชน

ที่เขารวม
โครงการ / 
กิจกรรม 

ผูสูงอายุได 
รับความรู ความ
เขาใจหลักการ
และวิธพีัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเอง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

แบบผ.01 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 15 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การจัดการสขุภาพ กีฬาและนันทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 จัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมใหประชาชน
แตละหมูบานออกกําลัง
กายดวยอปุกรณออก
กําลังกายเพื่อใหมี
สุขภาพแข็งแรงทาง
รางกายและจิตใจ 

หมูที่ 1-7 280,000 280,000 280,000 280,000 หมูที่ 1-7มี
อุปกรณออก
กําลังกายทุก

หมูบาน 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
และจิตใจที่
แข็งแรงอัตรา
ปวยดวย  
โรคอวน 
โรคเบาหวาน 
โรคความดัน
โลหิตลดลง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 16 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสขุ และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมาร ี

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบา  
ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ    
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมาร ี

สุนัขและแมวในพื้นที่ตาํบลโคกมะขาม ไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันและควบคุมและปองกนัโรคพิษ
สุนัขบา 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จํานวนสุขนัข
และแมวที่ไดรับ
การฉีดวัคซีน 

สุนัขและแมว
ในพื้นที่ตําบล      
โคกมะขาม
ไดรับการฉีด
วัคซีนปองกัน
และควบคุม 
โรคพิษสุนัขบา 

สํานักปลัด 

2 จัดซื้อถังขยะอันตราย พรอม
ติดตั้งภายในตําบลโคกมะขาม 

เพื่อสงเสริมและเพิ่ม
แรงจูงใจใหประชาชนมี
การคัดแยกขยะตางๆ
และการคัดแยกขยะ
อันตรายจากตนทาง 

ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายจากตนทาง ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ หมูที่๑–๗มีจุด
คัดแยกขยะ
อันตราย 

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะในชุมชน
และมีสวนรวม
ในการพัฒนา
ชุมชน 

สํานักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 17 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสขุ และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบยีนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมาร ี

เพื่อสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบยีนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบา  
ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ    
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมาร ี

สุนัขและแมวในพื้นที่ตาํบลโคกมะขาม ไดรับการ
สํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จํานวนสุขนัข
และแมวที่ไดรับ
การสํารวจและ
ขึ้นทะเบียน
สัตว 

สุนัขและแมว
ในพื้นที่ตําบล      
โคกมะขาม
ไดรับการ
สํารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 18 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการกิจกรรมสงเสริมดาน
คุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบลและพนกังานจาง 

เพื่อรวมกิจกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ดําเนินการ 
1 คร้ัง/ป 

มีสวนรวม
กิจกรรมดาน

คุณธรรม
จริยธรรม 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 19 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการอาคารสํานักงาน 
แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการกอสรางโรงอาหาร 
ศพด.บานหนองไผ 

เพื่อใหเด็กไดมีโรงอาหาร
ที่ถูกสุขสักษณะในการ
รับประทานอาหาร 

ศพด. บานหนองไผ 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ
ความสําเร็จ 

มีโรงอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ

ในการ
รับประทาน

อาหาร 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 20 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน องคกรการกุศล 

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

   งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที ่
ขอรับเงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

1 เงินอุดหนุน
งบประมาณการ
จัดการแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา
และเยาวชน แหง
จังหวัดบุรีรัมย 

เพื่อสงเสริม สนับสนุน 
ประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพและกีฬา
ใหกับนักเรียน เยาวชน 
และประชาชน อยางทั่วถึง 

นักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมยมี
การออกกําลังกายดวยการ
เลนกีฬาเพื่อสุขภาพอยาง
สม่ําเสมอ จนทําใหเปนผูมี
สุขภาพสมบูรณทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคมและสติปญญา 

4,000 4,000 4,000 4,000 
 

นักเรียน 
นักศึกษา และ
เยาวชนในเขต
จังหวัดบุรีรัมย 
อายุไมเกิน 18 

ป จาก 9 
หนวยงาน 

จํานวน 5,000 
คน 

นักเรียนและศึกษา
ในจังหวัดบุรีรัมยได

มีการออกกําลัง
กายดวยการเลน
กีฬาเพื่อสุขภาพ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักงาน
ศึกษาธกิาร 

จังหวัดบุรีรัมย 

รวม 1 โครงการ - - 4,000 4,000 4,000 4,000 - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 21 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน องคกรการกุศล 

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

   งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่ 
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที ่
ขอรับเงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

1 อุดหนุนงบประมาณ
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

เพื่อใหแตละหมูบานมี
งบประมาณ ไดดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

หมูที่ ๑-๗ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนแตละ
หมูบานมี
งบประมาณ ได
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

สํานักปลัด คณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชน 

รวม 1 โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 22 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561    
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน องคกรการกุศล 

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5ดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

   งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที ่
ขอรับเงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
“สถานที่กลาง” 

เพื่อใหเปนศูนยกลางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอ.ประโคนชัยในการ
รวบรวมขอมูลปญหาความ
ตองการของประชาชนการ
ประสานงานกับหนวยงาน
อื่นๆในการใหความ
ชวยเหลือประชาชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกแหงในเขตอ.ประโคนชัย
ไดใชสถานที่ศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการ
แกปญหาการชวยเหลือ
ประชาชนใหมีความ
เหมาะสมและเพยีงพอตอ
ภารกิจ 

12,000 12,000 12,000 12,000 เชิงปริมาณ 
- จํานวนเงินที่
อุดหนนุ 
เชิงคณุภาพ 
- เปนศนูยกลาง
ประสานงานของ 
อปท.ที่จะ
แกปญหาอุปสรรค
ในขณะที่เกิดภัย
ตางๆไดทนัทวงท ี

ทําใหเปน
ศูนยกลางของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
เขตอ.ประโคนชัย
ในการรวบรวม
ขอมูลปญหาความ
ตองการของ
ประชาชนการ
ประสานงานกับ
หนวยงานอื่นๆใน
การใหความ
ชวยเหลือ
ประชาชน 

สํานักปลัด อบต.บานไทร 

รวม 1 โครงการ - - 12,000 12,000 12,000 12,000 - - - - 
 

 

 

 

แบบ ผ.06 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 23 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561  
สําหรับโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1เมืองหนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การสงเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น 

1เพื่อสืบสานภูมิปญญา
การทําขนมพื้นบานให
คงอยูในชุมชนตอไป  
2.เพื่อสงเสริมการใช
เวลาวางใหแกผูเขารวม
กิจกรรม  
3.เพื่อสงเสริมการเรียนรู 
ฝกอาชีพใหแกผูเขารวม
กิจกรรม 

เยาวชน สตรีและผูสูงอาย ุในตําบลโคกมะขาม
จํานวน 50 คน 

- - - - จํานวนเยาวชน  
สตรีและ
ผูสูงอาย ุ
ที่เขารวม
โครงการ 

1.เยาวชน สตรี
และผูสูงอายุ
สามารถนําไปเปน
อาชีพเสริม
กอใหเกิดรายไดตอ
ครอบครัว 
2.เกิดความสามัคคี
อันนําไปสูชุมชน
เขมแข็ง  
 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.06 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 24 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561  
สําหรับโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1เมืองหนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชนสังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการพลังสตรรีวมใจ
จัดการขยะชุมชน  

1.เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตร ี
ในชุมชน  
2.เพื่อสงเสริมความรู
และปลูกฝงจิตสํานึกใน
การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนและจัดการขยะ
ในชุมชน  
3.เพื่อลดงบประมาณใน
การกําจัดขยะของชุมชน 

สตรีและประชาชนทั่วไป จํานวน 50 คน - - - - จํานวน สตรี
และประชาชน
ที่เขารวม
โครงการ 

1.สตรีในชุมชน
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มเติม
ความรู 
2.เกิดการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 
ลดปริมาณขยะ 
ในชุมชน  
3.งบประมาณใน
การกําจัดขยะของ
ชุมชนลดลง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.06 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 25 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561  
สําหรับโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1เมืองหนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชนสังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

1.เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนสราง
กระบวนการมสีวนรวม
ในการจัดการรักษา  
สิ่งแวดลอมในชุมชน  
2.เพื่อลดการใช
ถุงพลาสติกและโฟมใน
ชุมชน และสงเสริมการ
ใชวัสดุธรรมชาติทีย่อย 
สลายงงาย เชน ถุงผา ถุง
กระดาษ  
3.เพื่อลดงบประมาณใน
การกําจัดขยะของตําบล
โคกมะขาม 

ประชาชนตําบลโคกมะขาม  จาํนวน  20  คน - - - - จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

1. เกิดเครือขาย
ดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมโดย
ประชาชนในชุมชน  
2 เกิดตลาดนัดลด
ใชถุงพลาสติก
และโฟม อันเปน
ตนแบบการลดใช
ถุงพลาสติก  
และโฟมในชุมชน  
 
 

สํานักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.08 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 26 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561  

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต 
   งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 
1 แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานใหเกิด
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมประจําป พ.ศ. 2560 

22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
ไฟฟาและวิทย ุ

เพื่อจัดหาเครื่องรับสง
วิทยสุําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 2 เครื่อง 

24,000 24,000 24,000 24,000 สํานักปลัด 

3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
ไฟฟาและวิทย ุ

เพื่อจัดหาเครื่องรับสง
วิทยสุําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดประจําที่ ขนาด 10 วัตต  
จํานวน 1 เครื่อง 

28,000 28,000 28,000 28,000 สํานักปลัด 

รวม 74,000 74,000 74,000 74,000 - 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 27 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การกอสรางและซอมแซม ถนนคอนกรีต ทางเทา และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.  
บานโคกเกลา หมูที่ 5   
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)        
กอสรางถนน คสล. จาก สามแยก 
บานนายเปยน ธรรมชาติ ม.5 ถึง แยก
ถนนออกไทยถาวร ม.7 ระยะทาง  
200  ม.ลําดับที่ 4หนา 67 

โครงการกอสรางถนน คสล.  
บานโคกเกลา หมูที่ 5 ตําบลโคก
มะขาม 
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)        
(ถนนสายสามแยกขางบานนายเปยน 
(สมบูรณ) ธรรมชาติ ถึงสามแยกทางไป
บานไทยถาวร หมูที ่7  ขนาดกวาง 
4.00 ม.ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. 
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา920.00 
ตร.ม. พรอมลงหินคลุกไหลทางตาม
สภาพพื้นที ่และวางทอระบายน้าํขนาด 
ศก.0.40 ม.จํานวน 2 แถวๆละ 6ทอน
รวมเปน 12 ทอน 

เนื่องจากมีการแกไขเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ให
ตรงกับโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ป 
2561  

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

2 กอสรางถนน คสล. บานหนองอาแมะ 
หมูที่ 4 สายแยกทางหลวง 24 (ปอม
ตํารวจทางหลวง) ถึงแยกประตู
โรงเรียนบานหนองอาแมะ 
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)        
กวาง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไมนอย
กวา 750 ตารางเมตร 
ลําดับที่ 6 หนา 68 

โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนอง
อาแมะ หมูที่ 4 สายแยกทางหลวง 24 
(ปอมตํารวจทางหลวง) ถึงแยกประตู
โรงเรียนบานหนองอาแมะ 
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)       
กวาง 4เมตร ยาว 145เมตร หนา 
0.15เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
580 ตารางเมตร 

เนื่องจากเปาหมายของโครงการเปลี่ยนแปลงจากกวาง 5 
เมตรยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือพื้นที่ คสล. ไม
นอยกวา 750 ตารางเมตร เปลี่ยนแปลงเปนกวาง 4เมตร 
ยาว 145เมตร หนา 0.15เมตร หรือพืน้ที่ คสล. ไมนอย
กวา 580 ตารางเมตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 28 

  แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การกอสรางและซอมแซม ปรับปรุงระบบประปา บอบาดาล และถังพักนํ้า 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา
หมูบาน หมูที่7 
งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ตั้งไว 200,000 บาท 
ลําดับที่ 5 หนา 95 
 

โครงการกอสรางระบบกรองน้ําผวิดิน 
ขนาด 5 ลบ.ม./ซม.พรอมโรงสูบน้ํา
และระบบการผลิตประปาหมูบาน บาน
ไทยถาวร หมูที่ 7 ตําบลโคกมะขาม
งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ตั้งไว 839,000 บาท 

เนื่องจากชื่อโครงการไมตรงกับโครงการในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ป 2561 และมกีารเปลี่ยนแปลง
ยอดเงินใหตรงกัน จาก 200,000 บาท เปน 839,000 
บาท 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

2 โครงการขุดเจาะน้ําบาดาล                 
ตําบลโคกมะขาม หมูที ่1- 7 
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)        
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการอุปโภค
และบริโภคอยางเพียงพอ 
งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ตั้งไว 200,000 บาท 
ลําดับที่ 1 หนา 96 

โครงการเจาะบอบาดาลแกปญหาภยั
แลง บานโคกเกลา หมูที ่5 
เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)       
เพื่อเจาะบอบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว 
ความลึกไมนอยกวา 60.00 ม. พรอม
ทอกันพัง PVC  แบบเซาะรองชั้น 5 
ขนาด 6 นิว้พรอมติดตั้งปมน้ําแบบ
มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด 1 แรงมา 
(Submersble Pump) พรอมอุปกรณ
พรอมเดินทอเขาระบบประปา 
 

เนื่องจากเปาหมายของโครงการไมชัดเจนเปลี่ยนแปลงเปน
เพื่อเจาะบอบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 
60.00 ม. พรอมทอกันพัง PVC  แบบเซาะรองชั้น 5 
ขนาด 6 นิว้พรอมติดตั้งปมน้ําแบบมอเตอรจมใตน้ํา ขนาด 
1 แรงมา (Submersble Pump) พรอมอุปกรณพรอม
เดินทอเขาระบบประปา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

  

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 29 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 4ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ           - ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี1เมืองหนาอยูและคุณภาพชีวติท่ีด ี  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 
อเนกประสงค 
งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ตั้งไว 2,000,000 บาท 
ลําดับที่ 8 หนา 154 
 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 
อเนกประสงค 
งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ตั้งไว 2,500,000 บาท 
 

เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงบประมาณงบประมาณ ป 2561 
ไดกําหนดราคา แบบบรรทุกน้ําเพิ่มขึ้น 

เปน 2,500,000 บาท 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 
ดานการจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๑       องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 30 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ           - ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร  
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การจักการอาคารสํานักงาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป(ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย
วิทยาศาสตรการกีฬา (มวย) เปนหอง
ประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบล
โคกมะขาม 
วัตถุประสงค เพื่อขยายหองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม
ใหรองรับกับจํานวนคนที่เพิ่มขึ้น 
เปาหมาย กวาง 10.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
100 ตรารางเมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ตั้งไว 600,000 บาท 
ลําดับที่ 1 หนา 169 
 

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนย
วิทยาศาสตรการกีฬา (มวย) เปน 
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม 
วัตถุประสงค เพื่อใชเปนศูนยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกมะขาม 
เปาหมาย ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลโคกมะขาม ตามแบบมาตรฐาน          
ที่องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม
กําหนด 
งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ตั้งไว 500,000 บาท 
 

เนื่องจากเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถปุระสงค เปาหมาย 
และงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่               

(พ.ศ.2561 – 2564) ที่มีอยูเดิม ใหมคีวามสอดคลอง
ตรงกับความตองการที่องคการบริหารสวนตําบล           

โคกมะขามจะดําเนินการตอไป 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การเมือง การบริหาร 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 




