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คํานํา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61ซึ่งไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการดําเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ไปแลวนั้น แตการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และบางโครงการที่บรรจุ
ไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม จึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2พ.ศ. 2562เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนตาม
นโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามตอไป 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม 
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สารบัญ 

 
เรื่อง  หนา 

สวนที่  1 บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล          1 
๒. วัตถุประสงคของการแกไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –2564)   2 

๓. ขั้นตอนการแกไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –2564) ครั้งที่ 2   2 

สวนที่ 2   
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)      3 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ.07         
 

สวนที่ 3  
3.1 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)   4 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2แบบ ผ.01 
3.2 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2     16 
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ ผ.02       
3.3บัญชีครุภัณฑแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2แบบ ผ.08  17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 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 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  

  องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม  มีความจําเปนที่จะตองเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น
ดังกลาว เพื่อประโยชนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่2  ขึ้น  เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลโคกมะขามได  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณจากเงิน
สะสมโดยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม พรอม
เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นทีเ่พิ่มเติม สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช  พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช 

 
                           (ลงชื่อ)   เหลือ  เดือนประโคน 

        (นายเหลือ  เดือนประโคน) 
                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม 

                                วันที ่ 25กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 2 

 

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

 2.1 เพื่อใหการจัดทําโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)   มี

ความสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีและสถานการณในปจจุบันมากที่สุด 

 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/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ครั้งที่ 2 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม พรอม
เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นทีเ่พิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย  

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช  พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศใช 

 องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ตาม
รายละเอียดที่กลาวมาขางตนครบทุกขั้นตอนที่กําหนดไว และผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พรอมทั้งแจงประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม เพื่อแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามทราบ และใชเปน
กรอบในการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 
 
 
 
 



จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๕         19,790,000 ๑๕      19,790,000 ๑๕       19,790,000 ๔๕        59,370,000

 แผนงานเคหะและชุมชน ๕              558,000 ๕           558,000 ๕            558,000 ๑๕           1,674,000

 - ๒๐         20,348,000 ๒๐      20,348,000 ๒๐       20,348,000 ๖๐        61,044,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย

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

๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

รวม

(แบบ ผ. ๐7)

 - ๒๐         20,348,000 ๒๐      20,348,000 ๒๐       20,348,000 ๖๐        61,044,000

แผนงานการศึกษา ๓            2,520,000 ๓        2,520,000 ๓          2,520,000 ๙           7,560,000

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓                 50,000 ๓             50,000 ๓               50,000 ๙             150,000

 - ๖           2,570,000 ๖        2,570,000 ๖         2,570,000 ๑๘          7,710,000

แผนงานการศึกษา ๔              650,000 ๔           650,000 ๔            650,000 12           1,950,000

- ๔ 650,000             ๔ 650,000          ๔ 650,000           12 1,950,000         

30 23,568,000 30 23,568,000 30 23,568,000 90 70,704,000

๓. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร

รวม

รวม

รวม

รวมทั �งสิ�น

                           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2                                                                   องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม หนา  ๓



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 4 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      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
เสริมเหล็กบานโคกมะขาม           
หมูที่ 1ตําบลโคกมะขามสาย
บานโคกมะขาม หมูที่ 1 เชือ่ม
บานหนองอาแมะหมูที ่4 

เพื่อใหไดถนนที่มาตรฐาน  
และการสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบานโคกมะขาม หมูที ่1 เชือ่มบานหนองอาแมะ
หมูที่ 4ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที ่

- 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโคกมะขาม หมู
ที่ 1 ตําบลโคกมะขาม (สาย
จากสามแยกที่ดินบานนางเจยีด  
ยึนประโคน ถึงที่ดินนายแสวง  
นาประโคน) 

เพื่อใหไดถนนที่มาตรฐาน  
และการสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

(สายจากสามแยกที่ดินบานนางเจียด  ยนึประโคน 
ถึงที่ดินนายแสวง  นาประโคน) ขนาดผวิจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 129 เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง
ตามสภาพพื้นที ่

- 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโคกมะขาม หมู
ที่ 1 ตําบลโคกมะขาม (สาย
ขางที่ดินนางสํารวย  จามิกรณ 
ถึงหนาบานนายจาํนงค  บุญ
สิทธิ  

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใช ในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายขางที่ดินนางสํารวย  จามิกรณ ถึง
หนาบานนายจาํนงค  บุญสิทธิ ขนาดผิวจราจรกวาง 
3 เมตร ยาว 26 เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง
ตามสภาพพื้นที ่

- 60,000 60,000 60,000 ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 5 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      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) 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

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

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโคกเกลา หมูที่ 
5 ตําบลโคกมะขาม   (สายสาม
แยกหนาบานนายเยือน  สืบ
เทพ ถึงหนาบาน นางวิชุตา  
พรหมเอาะ 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบาน  ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมได 
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายสามแยกหนาบานนายเยือน  สืบ
เทพ ถึงหนาบานนางวิชุตา  พรหมเอาะ ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตรพรอมลงหิน
คลุกไหลทางตามสภาพพื้นที ่

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 

 
ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไป
มาไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานหนองไผ หมูที่ 
6 ตําบลโคกมะขาม (สายบาน
หนองไผ หมูที่ 6 เชื่อมทาง
หลวงชนบท บร. 3043  

เพื่อใหไดถนนที่มาตรฐาน  
และการสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. (สายบานหนองไผ หมูที่ 6 เชื่อมทาง
หลวงชนบท บร. 3043 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 2,840 เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง
ตามสภาพพื้นที ่

- 8,500,000 
 

8,500,000 
 

8,500,000 
 

ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไป
มาไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานไทยถาวร หมูที่ 
7 ตําบลโคกมะขาม (สายตอ
จากถนนคอนกรีตเดิมขางที่ดิน
นางทองเล็ก  ยอดสิงห ถึงสาม
แยกที่ดินนางรัตน  จันทรภกัดี  
 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใช ในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายตอจากถนนคอนกรีตเดิมขางที่ดิน
นางทองเล็ก  ยอดสิงห ถึงสามแยกที่ดินนางรัตน  
จันทรภักดีขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 214 
เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่  

- 320,000 320,000 320,000 ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไป
มาไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 6 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      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) 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

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

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานไทยถาวร หมูที่ 
7 ตําบลโคกมะขาม (สายตอ
จากคอนกรีตเดิมขางที่ดินนายสุ
นัย  รุงเรือง ถึงขางที่ดินนาย
สุทธิรักษ  หลาสุด) 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบาน  ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมได
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายตอจากคอนกรีตเดิมขางที่ดินนายสุ
นัย  รุงเรือง ถึงขางที่ดินนายสุทธิรักษ        หลาสุด) 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 142 เมตรพรอม
ลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที ่

- 
 

280,000 
 

280,000 
 

280,000 
 

ถนน คสล.     
ที่กอสราง 

การสัญจรไป
มาไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 7 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
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 โครงการกอสรางยกระดับถนน
ดินและลงลูกรังบานไทยถาวร 
หมูที่7ตําบลโคกมะขาม  (สาย
บานไทยถาวร หมูที ่7 เชื่อม
ถนนลาดยาง บร.2098) 

เพื่อเปนเสนทางในการขน
ยายผลผลิตทางการ
เกษตรเขาหมูบานไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 

สายบานไทยถาวร หมูที่ 7 เชื่อมถนนลาดยาง บร.
2098 ถมดินขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 2,300 
เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตรหรือปริมาตรดินถมไมนอย
กวา 11,500 ลกูบาศกเมตร พรอมเกรดปรับเกลี่ย
ใหเรียบรอยวางทอระบายน้ําขนาด ø0.60 จํานวน 
5 จุดๆละ 7 ทอน และลงลูกรัง ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,150 ลกูบาศกเมตร พรอมเกรด
ปรับเกลี่ยใหเรียบรอย 

- 
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองชาง 

2 โครงการลงลูกรังซอมแซมถนน 
บานหนองอาแมะ หมูที่ 4 
ตําบลโคกมะขาม (สายสามแยก
ที่ดินนายเสง่ียม  โพยประโคน  
ถึงสามแยกที่ดินนายโต  โสดา) 
 

เพื่อเปนเสนทางในการขน
ยายผลผลิตทางการ
เกษตรเขาหมูบานไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 

 (สายสามแยกที่ดินนายเสง่ียม  โพยประโคน  ถึง
สามแยกที่ดิน  นายโต  โสดา) ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.50 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 549.50 ลูกบาศก
เมตร พรอมเกรดปรับเกลี่ยใหเรียบรอย 

- 
 

95,000 
 

95,000 
 

95,000 
 

ลูกรัง การสัญจรไปมา
ไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองชาง 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 8 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      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) 

3 โครงการลงลูกรังซอมแซมถนน 
บานไทยถาวร หมูที ่7 ตําบล
โคกมะขาม (สายสามแยกที่นา
นายครรชิต  ไวยรัตน เชื่อม
คลองหวยพริก) 
 

เพื่อเปนเสนทางในการขน
ยายผลผลิตทางการ
เกษตรเขาหมูบานไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง (สายสามแยกที่นานายครรชิต  ไวยรัตน 
เชื่อมคลองหวยพริก) ขนาดผวิจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 1,230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 430.50 ลูกบาศกเมตร 
พรอมเกรดปรับเกลี่ยใหเรียบรอย 

- 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

ลูกรัง การสัญจรไปมา
ไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองชาง 

4 โครงการปรับเกรดปรับแตง
ถนนดิน บานไทยถาวร หมูที่ 7 
ตําบลโคกมะขาม (สายจากบาน
นายสุนัย  รุงเรือง ไปทางทิศ
ตะวันออกเชื่อมบานโคกเกลา 
หมูที่ 5)  
 

เพื่อเปนเสนทางในการขน
ยายผลผลิตทางการ
เกษตรเขาหมูบานไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับเกรดถนน (สายจากบานนายสุนัย  รุงเรือง ไป
ทางทิศตะออกเชื่อมบานโคกเกลา หมูที ่5) ขนาดผวิ
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร  พื้นที่
เกรดไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร 

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

การสัญจรไปมา
ไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนนดิน       
บานโคกตะเคียน หมูที่ 3 
ตําบลโคกมะขาม (สายจากที่นา
นางลวน  สายสด  ถึงที่นานาง
เฉือน แกวศรี)  
 

เพื่อเปนเสนทางในการขน
ยายผลผลิตทางการ
เกษตรเขาหมูบานไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนดิน (สายจากที่นานางลวน  สายสด  ถึงที่นา
นางเฉือน  แกวศรี) ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
615 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  

- 300,000 300,000 300,000 ถนนดิน การสัญจรไปมา
ไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 9 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      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) 

6 โครงการกอสรางถนนดิน บาน
หนองไผ หมูที่ 6ตําบลโคก
มะขาม (สายจากที่นานายพยุง
ศักดิ์  ปุยะติ  ไปทางทิศ
ตะวันตก)  
 

เพื่อเปนเสนทางในการขน
ยายผลผลิตทางการ
เกษตรเขาหมูบานไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนดิน(สายจากที่นานายพยุงศักดิ์  ปุยะติ  ไปทาง
ทิศตะวันตก) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,260 
เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  
 

- 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

ถนนดิน การสัญจรไปมา
ไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 10 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      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 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ
คอนกรีตเสริมเหล็กขางถนน
(รูปตัว U) บานหนองไผ หมูที่ 
6 ตําบลโคกมะขาม (สายขาง
กําแพงโรงเรียนบานหนองไผ 
ถึงสามแยกขางบานนายเทียน  
ขาวรัมย) 

เพื่อใหประชาชนมีที่
ระบายน้าํเพื่อใหน้ํา
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 
 

กอสรางรางระบายน้าํ (แบบตัว U) ขนาดปากกวาง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 224 ม.พรอม
ฝาปด คสล. (สายขางกําแพงโรงเรียนบานหนองไผ 
ถึงสามแยกขางบานนายเทียน ขาวรัมย)   

- 
 

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

รางระบาย
น้ําที่

กอสราง 

ราษฎรมีที่
ระบายน้าํตลอด
ปไมกอใหเกิดน้ํา
ทวม 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ
คอนกรีตเสริมเหล็กขางถนน
(รูปตัว U) บานหนองไผ หมูที่ 
6 ตําบลโคกมะขาม (สายหนา
บานนายพร  ทองรัมย ถึงที่ดิน
นายประกิจ  ฉิมงาม)  
 

เพื่อใหประชาชนมีที่
ระบายน้าํเพื่อใหน้ํา
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 
 

กอสรางรางระบายน้าํ (แบบตัว U) ขนาดปากกวาง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 205 ม.พรอม
ฝาปด คสล. (สายหนาบานนายพร  ทองรัมย ถึง
ที่ดินนายประกจิ  ฉิมงาม) 

- 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ทางระบาย
น้ําที่

กอสราง 

แกไขปญหาการ
เกิดน้ําทวมได 

กองชาง 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 11 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      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 โครงการขยายไฟแรงต่ํา     
บานโคกมะขาม หมูที่ 1ตําบล
โคกมะขาม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

รายละเอียดปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร 
จํานวน 1 ตน ปกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร 
จํานวน 4 ตนพรอมพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน
ขนาด 50 ต.มม. ระยะ 120 เมตร จํานวน 2 เสน 
 

- 
 

46,000 
 

46,000 
 

46,000 
 

เขตไฟฟา ราษฎรจะไดมี
ไฟฟาสองสวาง 
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

2 โครงการขยายเขตแรงต่ํา     
บานหนองไผ หมูที่ 6 ตําบล
โคกมะขาม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

รายละเอียดปกเสาคอร. คอนกรีตขนาด 8 เมตร 
จํานวน 48 ตน พรอมพาดสายชนิดอลมูิเนียมหุม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง1,580 เมตร 
จํานวน 2 เสน 

- 
 

430,000 
 

430,000 
 

430,000 
 

เขตไฟฟา ราษฎรจะไดมี
ไฟฟาสองสวาง 
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

3 โครงการขยายเขตแรงต่ํา + ไฟ
ถนน  บานหนองไผ หมูที่ 6      
ตําบลโคกมะขาม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

รายละเอียดปกเสา คอร. คอนกรีตขนาด 8 เมตร 
จํานวน 2 ตน พรอมพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 75 เมตร 
จํานวน 2 เสน และพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน 
ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง  75 เมตร พรอมติดตั้ง
ชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2×20w        
จํานวน  1 ชุด 

- 35,000 35,000 35,000 เขตไฟฟา ราษฎรจะไดมี
ไฟฟาสองสวาง 
ใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 12 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      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) 

4 โครงการขยายไฟแรงต่ําบาน
ไทยถาวร หมูที่ 7 ตําบลโคก
มะขาม สายศูนย ก.ศ.น. ตําบล
โคกมะขาม 
 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟา บานไทยถาวร(สายศูนย ก.ศ.น. 
ตําบลโคกมะขาม (รายละเอียด ปกเสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 2 ตน พรอมพาดสาย
อลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะ 80 
เมตร จํานวน 2 เสน) 

- 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 
 

เขตไฟฟาแรงต่ํา ราษฎรจะไดมี
ไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง 

กองชาง 

5 โครงการขยายไฟแรงต่ําบาน
ไทยถาวร หมูที่ 7 ตําบลโคก
มะขาม  
 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟา บานไทยถาวร หมูที่ 7 (รายละเอียด 
ปกเสา คอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 2
ตน พรอมพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 
50 ต.มม. ระยะทาง 80เมตร จํานวน 2 เสน) 

- 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

เขตไฟฟาแรงต่ํา ราษฎรจะไดมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 13 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1เมืองหนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

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

๑ โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 

เพื่อจายเปนคาใชจาย 
ตามโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา       
(อาหารกลางวัน) 

โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคก
มะขาม สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ 

- 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อจายเปนคาใชจาย 
ตามโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอน)     

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ 

- 200,000 200,000 200,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน 

มีงบประมาณใน
การพัฒนาดาน
การเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา(คา
หนังสือเรียน คาอุปกรณการ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

เพื่อจายเปนคาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการ
เรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ 

- 120,000 120,000 120,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน 

มีงบประมาณใน
การพัฒนาดาน
การเรียนการ
สอนตางๆ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 14 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี5ดานการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การจัดการอาคารสํานักงาน 
แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

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

๑ โครงการกั้นหองเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดตําบลโคก
มะขาม 

- เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองไผ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ 

- 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ความสําเร็จ 

เพื่อแยกระดับ
อายุของเด็ก 
เพื่อใหไดรับการ
พัฒนาตามชวง
อายุที่ถกูตอง
เหมาะสม 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการกอสรางปายชือ่        
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           
ตําบลโคกมะขาม 

- เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองไผ 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ 

- 200,000 200,000 200,000 รอยละของ
ความสําเร็จ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคก
มะขาม 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการกอสรางหองน้ําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 

-เพื่อปรับปรุงหองน้ําของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.โคกมะขาม - 150,000 150,000 150,000 รอยละของ
ความสําเร็จ 

เพื่อใหหองน้ํา
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม
เปนไปอยางถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 
 
 
 
  

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 15 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    
      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี5ดานการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5การจดัการอาคารสํานักงาน 
แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

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

4 โครงการกอสรางร้ัว   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลโคกมะขาม 

- เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองไผ 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ 

- 200,000 200,000 200,000 รอยละของ
ความสําเร็จ 

เพื่อความ
สวยงามและ
ปลอดภัยของ
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา
ศาสนาและ

วัฒนธรรมและ
กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 16 

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 โครงการประเพณี
ทองเที่ยวปราสาท
เมืองตํ่าตามอารย
ธรรมขอม 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบาน 

เพื่ออุดหนุนในการ
ดําเนินการตามโครงการ 

- 15,000 15,000 15,000 
 

รอยละของ
ความสําเร็จ 

การดําเนินงานตาม
โครงการเปนไป

ดวยความเรียบรอย
และบรรลุ

วัตถุประสงค 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอประโคนชัย 

2 โครงการประเพณีแห
เทียนพรรษาอําเภอ
ประโคนชัย 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบาน 

เพื่ออุดหนุนในการ
ดําเนินการตามโครงการ 

- 20,000 20,000 20,000 รอยละของ
ความสําเร็จ 

การดําเนินงานตาม
โครงการเปนไป

ดวยความเรียบรอย
และบรรลุ

วัตถุประสงค 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอประโคนชัย 

3 โครงการจัดการ
แขงขันฟุตบอล
ประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร 

เพื่ออุดหนุนตามโครงการ เพื่ออุดหนุนตามโครงการ - 15,000 15,000 15,000 รอยละของ
ความสําเร็จ 

การดําเนินงานตาม
โครงการเปนไป

ดวยความเรียบรอย
และบรรลุ

วัตถุประสงค 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอประโคนชัย 

รวม 3 โครงการ - - - 50,000 50,000 50,000 - - - - 
 

 

แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 17 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  
องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต 
   งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 
1 แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
สํานักงาน 

เพื่อใชถายเอกสารและ
จัดทําเอกสาร          
ในสํานักงาน 

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) 

- 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

2 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร  

เพื่อจัดหาจอภาพ แบบ
LEDสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จอภาพLED ขนาดไมนอยกวา 21.5 
นิ้ว 

- 4,000 4,000 4,000 กองชาง 

3 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
ไฟฟาและวิทย ุ

เพื่อจัดหาเครื่องกําเนิด
ไฟฟาสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 10 กิโลวัตต - 150,000 150,000 150,000 กองชาง 

4 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

เพื่อใชสําหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ 

ตูเย็นขนาด 5 ควิบิกฟุต - 6,500 6,500 6,500 สํานักปลัด 

5 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

เพื่อใชสําหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ 

ตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น - 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม / เปลีย่นแปลงครั้งที่ ๒      องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามหนา 18 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  
องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขามอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต 
   งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 
6 แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 

เพื่อใชในการตัดตกแตง
สนามหญา 

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง - 28,500 28,500 28,500 กองคลัง 

7 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ภายในสํานกังาน 

โตะ-เกาอี ้ - 35,000 35,000 35,000 สํานักปลัด 

8 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
สํานักงาน 

เพื่อใชเก็บเอกสาร
ภายในสํานกังาน 

ตูเหล็กแบบ 2 บาน - 27,500 27,500 27,500 สํานักปลัด 

9 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
สํานักงาน 

เพื่อใชเก็บเอกสาร
ภายในสํานกังาน 

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบประตูกระจก
บานเลื่อน 

- 44,000 44,000 44,000 สํานักปลัด 

รวม - 405,500 405,500 405,500  
 




