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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   
 

คำนำ 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ปัจจุบัน  ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น  ได้มีการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕51 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2) 
ซึ่งได้มอบภารกิจในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะดังกล่าวทำให้งบประมาณและทรัพยากรในการบริหารงานพัฒนาของประเทศไปสู่
ระดับท้องถิ่นมากขึ ้น  และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 โดยให้จัดทำหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ให้ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม (พ.ศ.2566-2570) ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต่อไป  
 
 
 
 
 

   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   
 

 
 

สารบัญ 
 

 

เร่ือง                   หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                  ๑  
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   18  
  
ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ              27  

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา     (แบบ ผ. ๐๑)    29 
๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)    35 
3   รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒/1)    63 
3.  บัญชีครุภัณฑ์  (แบบ ผ. ๐๓)     190 

               
ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล                 

1. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   198 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ    200 
3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  200 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั ้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/   ตำบลโคกมะขามอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอประโคนชัย เดิมเป็น
หมู่บ้านขึ้นอยู่กับ ต.ประโคนชัย เมื่อปี 2530 ได้แยกจาก ต.ประโคนชัย ยกฐานะเป็น ต.โคกมะขาม  และเมื่อปี 
พ.ศ. 2541 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่เลขที่  260  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6  ตำบลโคก
มะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างออกไปจากตัวอำเภอประโคนชัย  ประมาณ 7  กิโลเมตร ตาม
ถนน ทางหลวงหมายเลข 24  ถนนสายโชคชัย – เดชอุดม(นครราชสีมา - อุบลราชธานี)ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
ประโคนชัยประมาณ 1  กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ 51  กิโลเมตร   มีเขตติดกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ           ติดต่อกับเทศบาลจนัดุม     อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศใต้            ติดต่อกับอบต.หนองบอน     อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอบต.ไพศาล          อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอบต.ประโคนชัย     อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  มีพื้นที่ทั้งหมด  15,625 ไร่  หรือประมาณ  25  ตารางกิโลเมตร  
โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้านตามรายละเอียดดังนี้ 

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

 
 
                               
 
 
 
 
 

/แผนที่องค์การ... 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้าง... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มัธยมศึกษาตอนต้น 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
/สภาองค์การ... 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3  ไดร้ับเลือกให้เป็นประธานสภา อบต.   
      ๒.  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2  ไดร้ับเลือกให้เป็นรองประธานสภา อบต.   

       ๓.  ปัจจุบันสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 เสียชีวิตหนึ่งท่าน   
 

 
/สมาชิกสภา... 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะขาม 
s,S,6jmuj 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
มะขาม 

รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

เลขาสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโคกเกลา 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโคกเกลา 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะขาม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 บ้านไทยถาวร 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 บ้านหนองอาแมะ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  บ้านโคกมะขาม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมะขาม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  บ้านโคกตะเคียน 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  บ้านโคกตะเคียน 

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  บ้านหนองอาแมะ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 บ้านไทยถาวร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

1. นายแกน   ยึนประโคน                สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่  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. นายรำเพย    สิงหา            สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่  4 
8. นายบุญศรี    ประสงค์สุข      สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่  4 
9. นางสุกัญญา    ไชยปลัด      สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที ่ 5 
10.นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน            สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่ 5 
11.นายเขื่อน  เดือนประโคน             สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที่  6 
12.นายสนอง  เนาว์ประโคน       สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที ่ 6 
13.นายประจวบ   ปราศจาก             สมาชิกสภา  อบต.โคกมะขามหมู่ที ่7 
14.นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด               สมาชิกสภา อบต.โคกมะขามหมู่ที ่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/องค์การบริหาร...
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก  3  กอง ทั้งหมด  4  ส่วนราชการ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  14  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  28  คน  รวมทั้งสิ้น  42  คน  ดังนี้    
 

 
  

                                                           
                                                                                                                    

. 
                                                         

 
                                                      

                                                                                                                     
.  

              

    
 
 
 
                                   
    
 

 
 
 
 
 

โครงสร้าง....                                                                                                         

. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑) 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(..-..) 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

1. งานบริหารงานท่ัวไป 
2. งานการเจ้าหน้าที ่
3. งานนโยบายและแผน 
4. งานกฎหมายและคด ี
5. งานป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย 
6. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. งานส่งเสริมการเกษตร 
 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 
3. งานกิจการโรงเรียน 

สำนักปลัด  
หัวหน้าสำนักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) (1) 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น) (1) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1)   
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (๑) 



~ 7 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                                               

 

 

 
                             
 
 
 
 
         

       
  
                    
                             
 
 
 
 
 

        /โครงสร้าง...... 
 
 

ประเภท
ระดับ 

อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

อัตราทั้งหมด 1 - - 2 2 - - 1 1 - - 8 4 19 

มีคนครอง 1 - - 2 2 - - 1 1 - - 8 2 17 
อัตราว่าง - - - - - - - - - - - - 2 2 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (๑) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย (๑) 

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 
 -นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก) (1) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 -ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) 
 -ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน  (1) 
 -ผู้ช่วยเจ้าพนกังานสาธารณสุข 
 ชุมชน (1) 

งานนโยบายและแผน 
 -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  (ปก./ชก.) (1) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 -ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ   
  แผน (1) 

                งานบริหารทั่วไป 
-นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)  (๑) 
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)   (2) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนกัจัดการงานทั่วไป (๑) 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (2) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป (4) 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-
-นกัพัฒนาชมุชน (ปก./ชก) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานสาธารณสุข 
 ชุมชน (1) 
 

งานกฎหมายและคด ี
-นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)  (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัฒนาชุมชน  (1) 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
-นักจัดการงานทั่วไป 
(ปก./ชก.)  (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนกัจัดการงาน
ทั่วไป (๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป (4) 

       งานการเจ้าหน้าที ่
-นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (๑) 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัฒนาชุมชน (1) 

โครงสร้างส่วนราชการ  สำนักปลดั 



~ 8 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      

   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      

 
 
 
 
 
 
 

      
  
 
 
 
 

 
                   
         
 
                                                                  
 
 
 

       

                   /โครงสร้าง....... 
 

ประเภท
ระดับ 

อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

อัตราทั้งหมด 1 - - - 1 - - 1 - - - 5 1 9 

มีคนครอง 1 - - - 1 - - - - - - 5 1 8 
อัตราว่าง - - - - - - - 1 - - - - - 1 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

- นักวิชาการพัสดุ (ชง.) (1)   
พนักงานจ้างตามภารกจิ            
- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (1)                                                                         

งานการเงินและบัญชี 

- เจ้าพนักงานการเงินและบญัช(ีปง./ ชง.) (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ           
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (2)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)              

พนักงานจ้างตามภารกจิ           
- ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (1)  
พนักงานจ้างทั่วไป    
- คนงานท่ัวไป (1)                                                                         
 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองคลัง 



~ 9 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

งานสาธารณูปโภค งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานออกแบบและ 
ควบคุมอาคาร 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงสร้าง... 

 
 
 

ประเภท
ระดับ 

อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

อัตราทั้งหมด 1 - - - - - - - - - - 2 2 5 

มีคนครอง 1 - - - - - - - - - - 2 1 4 
อัตราว่าง - - - - - - - - - - - - 1 1 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานท่ัวไป (2) 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

งานบริหารการศึกษา  
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานกิจการโรงเรียน 

งานบริหารการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

      
 
 
 

                                                                        
 
 
 
         
  
 

 
                         
 
 

ประเภท อำนวยการท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ระดับ ต้น กลาง สูง ครู หัวหน้า   

ศูนย์ 
ครู ผช 

 ครู 
ผดด. ปก ชก ชพ ชช ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

อัตราทั้งหมด 1 - - 1 2  - 1 - - - - - - - - 6 2 13 
มีคนครอง 1  -  - 1  -  - - - - - - - - - - 6 1 9 
อัตราว่าง  -  -  -  - 2 - 1 - - - - - - - - - 1 4 

                    

 /1.2  ลักษณะ... 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 
-หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (3)  
พนักงานจ้างทั่วไป   
-ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1)       

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- คนงานท่ัวไป (1) 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

โครงสร้างส่วนราชการ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
-หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1) 
- ครู (1) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คณุวุฒิ) (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (3)  
พนักงานจ้างทั่วไป   
-ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1)       
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   
สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การทำ

การเกษตร โดยทำนาเป็นหลัก  อ้อย  และพืชผลอ่ืนๆ ตามลำดับ  รองลงมาใช้เป็นที่อยู่อาศัย  เลี้ยงสัตว์  ลักษณะ
ของดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำทำให้ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถนนสายประ
โคนชัย – เดชอุดม  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีลักษณะภูมิอากาศแห้ง ความชื้นของอากาศมีน้อยภูมิอากาศ
เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ  

1. ฤดูร้อน  เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดและแล้งจัด
ติดต่อเป็นระยะเวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม 
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส บางปีลมแรงทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย            

2. ฤดูฝน  เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน  อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรง
และมีภาวะฝนทิ้งช่วงและแล้งหนักสุดในปี  พ.ศ. 2562 – 2563  ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เกือบจะเข้า
ขั้นวิกฤติเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน มีปริมาณน้ำฝนน้อยมาก  ทำให้ในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ำ  พืชผลทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย ตายไปเป็นจำนวนมาก  เช่น ข่าว พ้ืนที่แห้งแล้ง  น้ำในลำห้วย  หนอง  คลอง    
สระ  แห้งเป็นประวัติการณ์  ประชาชนในตำบลได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก  อาจจะไม่มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค  - บริโภค  การเกษตร  และเลี้ยงสัตว์  ประกอบกับแหล่งน้ำที่มีตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณที่
เพียงพอสำหรับใช้ได้ตลอดปี 

3. ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนตุลาคม – กุมาภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  8  องศาเซลเซียส แต่
ยังไม่ได้ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่เขตภัยพิบัติ  เป็นอากาศหนาวตามฤดูกาลเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมเดือน
กุมภาพันธ์เริ่มต้นระหว่างเดือนตุลาคม – กุมาภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  8  องศาเซลเซียส แต่ยังไม่ได้ถูก
ประกาศเป็นพ้ืนที่เขตภัยพิบัติ  เป็นอากาศหนาวตามฤดูกาล 

1.4  ลักษณะของดิน 
          สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำทำให้ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง      

1.5  ลักษณะภูมิอากาศ   
สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลโคกมะขามมีความคล้ายคลึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่างโดยทั่วไปจำแนกได้  ดังนี้ 
  ฤดูร้อน  เริ่มต้นปราบเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส บางปีลมแรงทำให้บ้านเรือนราษฎร          
  ฤดูฝน  เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน  อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลม
แรงและมีภาวะฝนทิ้งช่วงและแล้งหนักสุดในปี  พ.ศ. 2562 – 2563  ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เกือบจะ
เข้าขั้นวิกฤติเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน มีปริมาณน้ำฝนน้อยมาก  ทำให้ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ  พืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ตายไปเป็นจำนวนมาก  เช่น ข้าว พื้นที่แห้งแล้ง  น้ำในลำห้วย  หนอง  คลอง  
บึง  สระ  แห้งเป็นประวัติการณ์  ประชาชนในตำบลได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก  อาจจะไม่มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค  - บริโภค  การเกษตร  และเลี้ยงสัตว์  ประกอบกับแหล่งน้ำที่มีตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณที่
เพียงพอสำหรับใช้ได้ตลอดปี  

ฤดูหนาว  เริ ่มต้นระหว่างเดือนตุลาคม – กุมาภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  8  องศา
เซลเซียส แต่ยังไม่ได้ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่เขตภัยพิบัติ  เป็นอากาศหนาวตามฤดูกาล 
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 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร   ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ   เช่น  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบ  ด้านการวางแผน  การ
ส่งเสริมการลงทุน  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

 2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านโคกมะขาม  ผู้ปกครอง  นายเลิศ  กระซิรัมย์ กำนันตำบลโคกมะขาม 
หมู่ที่  2  บ้านโคกมะขาม  ผู้ปกครอง  นายประทีป  ยืนตน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านโคกตะเคียน ผู้ปกครอง  นายสุเทพ  ศิลาลัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 4  บ้านหนองอาแมะ ผู้ปกครอง  นายแหวน  โสดา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5  บ้านโคกเกลา  ผู้ปกครอง  นางปารณีย์  ศรีแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 6  บ้านหนองไผ่  ผู้ปกครอง  นายจำนง  เดือนประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านไทยถาวร  ผู้ปกครอง  นายเสมียน  จันทร์แรม ผู้ใหญ่บ้าน         

2.2 การเลือกตั้ง   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ

เลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2,460 คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,197 
คนคิดเป็นร้อยละ ๗6.95 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,460 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,197 คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗6.95  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง   มีจุดที่
น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ 
ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  19  ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕6)   
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      3,197  คน 
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   3,197  คน 
 

/จำนวนผู้มา.... 

 

 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 
-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  2,460 คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งสิ้น 3,197 คนคิดเป็นร้อยละ  ๗6.95 
   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  2,460 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,197  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗6.95 

 
 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   

   จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน 
4,461 คน แยกเป็นชาย  2,226 คน เป็นหญิง  2,235 คน จำนวนครัวเรือน  1,289 ครัวเรือน   

จำนวนครัวเรือนและประชากร  จำนวน  7  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมูท่ี่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย (คน  หญิง (คน) รวม 

๑ บ้านโคกมะขาม 168 286 262 548 

๒ บ้านโคกมะขาม 166 249 259 508 

๓ บ้านโคกตะเคียน 212 348 383 731 

๔ บ้านหนองอาแมะ 123 230 206 436 

๕ บ้านโคกเกลา 161 318 322 640 

๖ บ้านหนองไผ่ 331 569 573 1,142 

7 บ้านไทยถาวร 128 223 230 456 

รวมทั้งสิ้น 1,289 2,226 2,235 4,461 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัย  ณ เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 25๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

/4. สภาพทาง.....

๓.  ประชากร 
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  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จำนวน  ๒ แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน  4  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จำนวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกมะขาม 
2 29 26 55 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 6 29 23 52 
รวม 58 49 107 

 
โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จำนวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 2 39 38 77 
2 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 3 29 42 71 
3 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 4 54 64 118 
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 70 71 141 

รวม 192 215 407 

  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.ตำบลโคกมะขาม)  จำนวน 1 แห่ง 
                 ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต  จำนวน  ๑  แห่ง  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
   สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกมะขาม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จำนวน  ๑  แห่ง  เพื่อเป็น
องค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  ที่มีการดำเนินงานในด้าน
ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขามซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560โดย
สภาเด็กและเยาวชนมีสำนักงานตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการ
ดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน  

/4.2 สาธารณสุข.... 

4.  สภาพทางสังคม 
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4.2 สาธารณสุข 
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะขาม จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านโคกมะขาม หมู่ที่  2 

 -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประโคนชัย       จำนวน   1 แห่ง  ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่    หมู่ที่  6 
 ๔.3 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(4)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(6) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  

4.4 อาชญากรรม 
  ปัญหาอาชญากรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามมีน้อย  เพราะองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขาม  เป็นชุมชนที่อยู่กันอย่างพ่ีน้อง  มีการพ่ึงพาอาศัยกัน   
 4.5 ยาเสพติด  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  เป็นทางผ่านของหลายจังหวัด  สุ่มเสี่ยงในการผ่าน  ยาเสพติด  
มีการค้ายาเสพติดที่ทางราชการสามารถจับได้เป็นลักษณะรายย่อย  จำนวนยาเสพติดจำนวนไม่มาก 
 4.6 การสังคมสงเคราะห์  
      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามได้มีการสงเคราะห์ทั้งผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ป่วยเอดส์   
ผู้พิการ และได้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และออกเยี่ยมบ้าน  
 
 
 

 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  
            มีทางหลวงจำนวน  1  สาย  คือ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) 
  5.2 การไฟฟ้า  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  ใช้บริการกระแสไฟฟ้าจากสำนักงานส่วนภูมิภาค  สาขาอำเภอประ
โคนชัยปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  ยกเว้นครัวเรือนขยายและไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมครบทุก
ชุมชน  
 5.3 การประปา 

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  ใช้บริการน้ำประปาจากการประปาหมู่บ้าน  ปัจจุบันมี
น้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน  ยกเว้นครัวเรือนขยาย   

 5.4 โทรศัพท์  
ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน  1  เครือข่าย(องค์การโทรศัพท์) 
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน  3  เครือข่าย(TRUE)  (DTAC) (BFKT) 

/6.ระบบเศรษฐกิจ.... 
 
 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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6.1  ด้านอาชีพ  ประชากรในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา รองลงมา  คือ  เลี้ยงสัตว์ ทำสวน
ในพ้ืนที่เป็นบางส่วน  รับราชการและรับจ้างทั่วไป 

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

6.3  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่ 
  -  ข้าว (พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105)   
  -  อ้อย,  มันสำปะหลัง   
  -  ยางพารา   
 6.4  สัตว์ที่สำคัญ  ได้แก่  โค  กระบือ สุกร ไก่ สุนัข และแมว   

   6.5  อุตสาหกรรมโรงงานในเขตตำบลโคกมะขาม  ได้แก่ 
   -  โรงงานคอนกรีต    จำนวน    1 แห่ง 
   -  โรงงานเย็บผ้า วาย เอ็มเอฟ อินเตอร์  จำนวน    2 แห่ง 
   -  โรงงานผลิตน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์        จำนวน    1 แห่ง 
   -  โรงกลึง    จำนวน    1 แห่ง 
   6.6  อุตสาหกรรมในครัวเรือนในเขตตำบลโคกมะขาม  ได้แก่ 
   -  ประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตทอผ้าไหม  
   -  โรงไม้      จำนวน    3 แห่ง 

    6.7 การบริการ  
   สถานที่บริการน้ำมันและแก๊ส LPG  จำนวน    1 แห่ง 
   ศูนย์โตโยต้าพนมรุ้ง สาขาประโคนชัย จำนวน    1 แห่ง 
    ร้านค้า                        จำนวน    49 แห่ง 
    ร้านอาหาร    จำนวน    4 แห่ง 
    โรงส ี     จำนวน    9 แห่ง 
    ร้านกระจก     จำนวน   2 แห่ง 
    อู่ซ่อมรถ     จำนวน   6 แห่ง 
    บ้านเช่า    จำนวน    3 แห่ง 
    สนามไก่ชน    จำนวน    1 แห่ง 
  6.8 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ     

หัตถกรรมในครัวเรือน การผลิตตะเกียบที่ทำจากไม้ การทำเทียนหอม ฯลฯ 
  กลุ่มมะม่วงแช่อ่ิมบ้านโคกเกลา 
  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

/7.เศรษฐกิจ... 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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  พื้นที ่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม     
โดยกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ทำนา  รองลงมา  คือ ทำไร่อ้อย  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง และอาชีพอ่ืนๆ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีแหล่งน้ำในพ้ืนที ่ได้แก่ ห้วยตะโก ห้วยตาเจีย ห้วยระเวี้ย 
ห้วยพริก  มีหนองน้ำ 2 แห่งคือ หนองอาแมะ และหนองไผ่  สำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภค  การเกษตร  เลี้ยง
สัตว์ และจำนวนแหล่งน้ำในพ้ืนที่ตำบลโคกมะขาม  มีดังนี้ 

   สระน้ำ  9 แห่ง 
   ลำห้วย  2 แห่ง   
   บ่อบาดาล 8 แห่ง 

 
 
  
 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 
 
   

 
9.๑ น้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำชี (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้อง

นำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้  
         9.2 ป่าไม้  ในเขตชุมชนมีน้อย  ซึ่งจะปลูกไว้ตามที่สาธารณะ  ริมบึงต่างๆในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขามไม่มีป่าไม ้
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามไม่มีภูเขา 

9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่  

สวน  ที ่อยู ่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื ้นที ่เพียงเล็กน้อยที ่เป็นพื ้นที ่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ เพราะ
ความแห้งแล้ง ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่นและ
น้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ
ต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
ฯลฯ 

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

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

วิสัยทศัน์ "ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแช่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 
๖. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ 
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๑๐. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 

ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.๓ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕60-2565) ฉบบัทบทวน 

ยุทธศาสตร์พัฒนา 
1. พัฒนาการท่องเที่ยวแสะธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน 

และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 

2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMTEC และ AEC 
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป       
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 (พ.ศ.2561-2565)                           
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์) 

วิสัยทัศน์ "ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม  ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม                           
และสังคมเป็นสุข" 

ประเด็นการพัฒนา 
 1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 
 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 3. ยกระดับคุณภาพซีวิต 

- แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ( พ.ศ. 2561- ๒๕6๕) 

วิสัยทัศน์ "ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจม่ันคง 
สังคมเข้มแข็ง" 

ประเด็นการพัฒนา 
1. ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย" 
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 
4. ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ "บุรีรัมย์สงบสุข" 
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๑.๔ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรมัย์ (พ.ศ.2566 - 25๗o) 

วิสัยทัศน์ "บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ำค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สู่พื้นฐาน
คุณภาทชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือเป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้
บรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งตำบลโคกมะขามเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างสงบสุข
และคาดการณ์ว่า ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่  น่าอาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้
กำหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  คือ 
 
   “เกษตรงามด้วยปุ๋ยอินทรีย์   ดินดีด้วยพืชสด 
   งดงามอาชีพ            น้อมนำจารีตประเพณีท้องถิ่น 
   สร้างชุมชนให้ก้าวหน้า  พัฒนาตามภารกิจ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/2.2 แนวทาง…. 
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2.2 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 
 

แนวทางท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทางเท้าและถนนลาดยาง 
แนวทางท่ี 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
แนวทางท่ี 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แนวทางท่ี 4 การก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาบ่อบาดาลและถัง
พักน้ำ 
แนวทางที่ 5 การจัดการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและแหล่งน้ำ 
ธรรมชาติ 
แนวทางท่ี 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แนวทางท่ี 7 การควบคุมอาคารและระบบจราจร 

ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2 แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
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 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี 4 การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม                       
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

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

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร 

6 แนวทางท่ี 1 การรณรงค์สร้างจิตสำนึก ตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 การอนุรักษ์ บำรุงรักษา คุ้มครองและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
พระราชดำริ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

          
 

/2.3 เป้าประสงค์.... 
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2.3  เป้าประสงค์ 
  1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  2. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3. ส่งเสริมให้สวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ และผู้ด้อย 
โอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้านการกีฬาและความเข้มแข็งของชุมชน 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพอนามัยดี รวมทั้งปลูกฝังให้มี
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
  5. เพ่ือให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยั่งยืนเกิดความเข้มแข็ง 
  7. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
  8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย 
2.4 ตัวช้ีวัด 
   1. ครัวเรือนที่มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
   2. ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายพึ่งตนเองได้ 
   3. เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆ 
   4. ประชาชนที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
   5. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
   6. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7. ประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  8. ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล สถิติต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติด
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
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 ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
5. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู ่
อย่างสงบสุข 
6. ร้อยละ 70 ขึ้นไปประชาชนมีปลอดภัยจากยาเสพติด 
7. ร้อยละ 70 ขึ้นไป การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
8. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ 
ของประชาชน  เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั ่วถึง มีสุขภาพอนามัยดี รวมทั้งปลูกฝังให้มี
คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
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  3. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 
  4. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ประชาชนเกิดความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลโคกมะขามที่ยั่งยืน เกิดความเข้มแข็ง 

 2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 1. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆมุ่งพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

2. ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก อันได้แก่ ด้าน
การเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการ
ประสานงานการดำเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และความร่วมมือตามกรอบ
ข้อตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว 

3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าย ปัญหาเยาเสพติด 
และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 

4. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิกให้ความสำคัญกับการรักษาพ้ืนที่ป่า โดยเฉพาะตามแนวชายแดนของประเทศท่ี
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย 

     ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำ
ให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นจะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้  การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตอ้ง
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการขยายการผลิต ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจไม่สามารถดำเนินการได้โดนลำพัง จำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่โ ดย
อาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบ
ใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืน ด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ ่งแวดล้อม ซึ ่งจะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือ
สร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดก่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานของการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เกิดการจัดการที่ทีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนของเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครอง    
ส ่วนท ้องถ ิ ่นและภาคส ่วนท ี ่ เก ี ่ยวข ้องเพ ื ่อให ้ม ีการบูรณาการการทำงานร ่ว มก ันในเร ื ่องการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคม
และสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้ง  ทาง
สังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเน้น
การจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่กำหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัด
สวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้    องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชน  มีการดำรงชวีิตที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการกำหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้
แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 
  6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาด้านต่างๆเสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไดโ้ดย
ต้องเน้น การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและ  เทคโนโลยีมาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและ  มีคุณภาพ นอกจากนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำข้อมูลที่จำเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ สำหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน   ในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลาง
ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพื้นที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้
จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
  7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขาม  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ต้องวิเคราะห์ถึง
โอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจำกัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
ท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  
SWOT  Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จุดแข็ง  (Strengths: S) 

1. พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามมีพ้ืนที่ไม่มาก ทำให้ง่ายแก่
การบริหาร  

2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่สะดวกในการติดต่อประสานงาน 
ในการทำโครงการและกิจกรรม 
  3. การเมืองในพ้ืนที่ไม่รุนแรง  
  4. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
  5. พื้นที่เป็นที่ราบ 
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เป็นองค์กรขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ไม่มากและเป็นคนใน
พ้ืนที่ รู้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามเป็นองค์กรขนาดเล็ก  รายได้น้อยงบประมาณมี 

จำกัด 
  2.  บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 
  3.  เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าที่ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
  4.  มีงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริหาร 

SWOT  Analysis 
 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแขง็ 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT 

ประเด็น 
O = Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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โอกาส   (Opportunities:  O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะ 

เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่  ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนกา รถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารให้ท้องถิ่นดำเนินการเอง  
ตามท่ีกฎหมายและระเบียบกำหนด  

4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่  และ 
ถ่ายทอดวัฒนธรรม   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาท่ี 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

6. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
  7.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
  8.  รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การเปลี่ยนรัฐบาลทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง 
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน 

ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
แผนงานการเกษตร 

กองช่าง 
สำนักปลัด 

อบต. 
โคกมะขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สปสช. 

 

บริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

กองช่าง 

2 ด้านเศรษฐกิจ และการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

สำนักปลัด 
กองการศึกษาฯ 

เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 

3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

การดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สำนักปลัด 
บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 

สำนักปลัด 
กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
 

สำนักปลัด อบต. 
โคกมะขาม 

บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลัด 

5 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหาร 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

6 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 
กองช่าง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑2 แผนงาน 
4 

สำนัก/กอง 
 

 
 
 

 

 
 



แบบ  ผ. ๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

1. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนโครง

สร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29 4,338,000 39 6,796,250 66 13,001,250 48 8,326,250 29 5,521,250 211 46,309,250

1.2 แผนงานการเกษตร 1 5,000 0 0 1 5,000 2 700,000 3 705,000 7 1,415,000

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 21 942,250 19 950,500 5 204,000 5 204,000 6 215,750 56 2,516,500

รวม 51 5,285,250 58 7,746,750 72 13,210,250 55 9,230,250 38 6,442,000 274 50,240,750

 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  หน้ำ 29

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำตร์
ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี



แบบ  ผ. ๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

2. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 230,000 16 230,000 17 630,000 17 630,000 17 630,000 83 2,350,000

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 4 70,000 4 70,000 4 70,000 4 70,000 4 70,000 20 350,000

และนันทนาการ

2.3 แผนงานการเกษตร 13 180,000 13 180,000 13 180,000 13 180,000 13 180,000 65 900,000

2.4 แผนงานการศึกษา 2 500,000 2 500,000 2 500,000 1 400,000 1 400,000 8 2,300,000

รวม 35 980,000 35 980,000 36 1,380,000 35 1,280,000 35 1,280,000 176 5,900,000

 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  หน้ำ 30

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำตร์
ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี



แบบ  ผ. ๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

3. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม

คุณภำพชีวิตของประชำชน

3.1 แผนงานงบกลาง 4        10,640,000    4            10,640,000  4          10,640,000   4           10,640,000   4          10,640,000    20        53,200,000    

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11        510,000         11         510,000      11        510,000        11         510,000        11        510,000         55        2,550,000      

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10        215,000         10         215,000      10        215,000        10         215,000        10        215,000         50        1,075,000      

3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 37        985,000         37         985,000      37        985,000        37         985,000        37        985,000         185      4,925,000      

และนันทนาการ

3.5 แผนงานการศึกษา 56        8,939,000      55         8,739,000    58        8,979,000     55         8,379,000     56        8,579,000      280      43,615,000    

รวม 118      21,289,000    117       21,089,000 120      21,329,000   117       20,729,000   118      20,929,000    590      105,365,000  

 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  หน้ำ 31

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำตร์
ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี



แบบ  ผ. ๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

4. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระ

เบียบ ชุมชน สังคมและกำรรักษำควำม

สงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 26        2,530,000      25         530,000      25        530,000        25         530,000        25        530,000         126      4,650,000      

4.2 แผนงานสาธารณสุข 26        1,794,000      25         1,784,000    25        1,774,000     24         1,764,000     26        1,804,000      126      8,920,000      

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17        3,081,200      15         1,071,200    15        981,200        14         971,200        15        981,200         76        7,086,000      

รวม 69        7,405,200      65         3,385,200   65        3,285,200     63         3,265,200     66        3,315,200      328      20,656,000    

 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  หน้ำ 32

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำตร์
ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี



แบบ  ผ. ๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

5. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรเมืองกำรบริหำร

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30        2,609,000      30         2,609,000    29        2,189,000     29         2,359,000     29        2,359,000      147      12,125,000    

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5          2,900,000      5            2,900,000    6          1,350,000     2           2,700,000     1          200,000         19        10,050,000    

รวม 35        5,509,000      35         5,509,000    35        3,539,000     31         5,059,000     30        2,559,000      166      22,175,000    

 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  หน้ำ 33

ปี  ๒๕๗๐

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำตร์
ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ รวม ๕ ปี



แบบ  ผ. ๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

6. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกร

ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร 12        636,000         11         616,000      12        636,000        11         616,000        12        636,000         58        3,140,000      

รวม 12        636,000         11         616,000      12        636,000        11         616,000        12        636,000         58        3,140,000      

 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  หน้ำ 34

ปี  ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำตร์
ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองอาแมะ 
หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะขาม 
(ถนนสายสามแยกหน้าบา้น
นายอุดร  เงินงอกงาม ถึงหน้า
บ้านนางเจก  ประเสริฐศรี) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตสำหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายสามแยกหน้าบ้านนายอุดร  
เงินงอกงาม ถึงหน้าบ้านนางเจก  ประเสริฐศรี)
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50เมตร ยาว 168 เมตร 
หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
588.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม 
และวางท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จำนวน 6 ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ อบต. โคก
มะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว) และป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ(ถาวร) 
จำนวน 1 ชุด 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- 
 

- 
 

ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม  
(สายรอบสระน้ำบ้านหนองไผ่) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตสำหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายรอบสระนำ้บ้านหนองไผ่)  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามและวาง
ท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 
ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ อบต. โคกมะขาม 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) และ
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- 
 

- 
 

ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 
(ถนนสายด้านหลังศาลา
ประชาคม บ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตสำหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายดา้นหลังศาลาประชาคม
บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3)ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50เมตร ยาว 100เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม และวางทอ่ระบาย
น้ำ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตาม
แบบมาตรฐานของ อบต. โคกมะขาม พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ(ชั่วคราว) และป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด  

- 90,000 
 

90,000 
 

- 
 

- 
 

ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ

สัญจร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 
(ถนนสายเล่ียงหมู่บา้น) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตสำหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายเล่ียงหมู่บา้น) ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 480เมตร  
หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,920.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตาม และวางท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 
เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ 
อบต. โคกมะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว) และป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- 485,000 
 

485,000 
 

- 
 

- 
 

ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ

สัญจร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 
(ถนนสายสี่แยกหนา้บ้านนายช ู 
ศรีแก้ว ถึงสายแยกทางเล่ียง
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีต
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายสี่แยกหน้าบา้นนายชู   
ศรีแก้ว ถึงสายแยกทางเล่ียงหมู่บ้าน)  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 230เมตร หนา 
0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม และวางท่อ
ระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตาม
แบบมาตรฐานของ อบต. โคกมะขาม พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ(ชั่วคราว) และป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- - 235,000 
 

235,000 
 

- ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 
7 ตำบลโคกมะขาม (ถนนสาย
บ้านไทยถาวร หมู่ที ่7 เช่ือม
บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีต
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายบา้นไทยถาวร หมูท่ี่ 7 
เช่ือมบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5) ขนาดผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 800เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,200.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางตาม และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 
0.40 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ทอ่น รวมเป็น 14 
ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ อบต. โคกมะขาม พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ(ชั่วคราว) และป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- - 550,0000 550,0000 550,0000 ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ 
 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม 
(ถนนสายสามแยกหน้าบา้น
นายธนวัตน์อว่งประโคน  
ถึงส่ีแยกหนา้บ้านนายเทียม  
โปรดประโคน) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีต
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายสามแยกหน้าบ้าน 
นายธนวัตน์อว่งประโคน ถึงส่ีแยก 
หน้าบ้านนายเทียม  โปรดประโคน) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 310เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,240.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม 
และวางท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 แถวๆ
ละ 7 ท่อน รวมเป็น 14 ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ อบต. 
โคกมะขาม พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) และ
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- 210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

- ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
6ตำบลโคกมะขาม (ถนนสายสี
แยกหนา้บ้านนายสวัสดิ์  ไม่
พรั่นใจ ถึงหน้าบา้นนายวิมล  
สีนอ) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีต
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายสีแยกหน้าบา้นนายสวัสดิ์  ไม่พรั่นใจ ถึง
หน้าบ้านนายวิมล  สีนอ)ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
260เมตร หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,040.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม และ
วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 
ท่อน รวมเป็น 14 ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ อบต. โคก
มะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) และปา้ย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- - 265,000 265,000 - ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน           
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนคสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
สามัคคี ถึงสามแยกวัดโคกตะเคียน(สามแยกไป
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4) ขนาดผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 367 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,468.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 
และวางท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จำนวน 2 แถวๆละ 7 ทอ่น รวมเป็น 14 ท่อน 

- - - 400,000 400,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสร ิม เหล ็ก  บ ้ านหนองไผ่       
(ค ุ ้มตะหมาดโปง) หม ู ่ท ี ่  6 
ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนน คสล. สายหนา้บ้านนางทองทราย  สุด
ทำนอง ถึงข้างบ้านนางเกือบ  จำนงสุข ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,060.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 
ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน 
รวมเป็น 12 ท่อน 

- - - 300,000 300,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ 
(ค ุ ้มตะหมาดโปง) หม ู ่ท ี ่  6 
ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนคสล. สายข้างบ้านนางเพ็ญแข พรหมประโคน 
ถึงที่ดินนางสายหยุด  สิงห์ประโคน ผวิจราจรกวา้ง 
3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวาง
ท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 เมตรจำนวน 2 
แถวๆละ 5 ท่อน  รวมเป็น 10 ทอ่น 
 

- - 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ

สัญจร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสร ิม เหล ็ก  บ ้ านหนองไผ่      
(คุ ้มโสน) หมู ่ที ่ 6 ตำบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนคสล.สายข้างบ้านนายประดิษฐ์  เสขะกุล ถึง
หน้าบ้านนางประถม  ชุมบุญขนาดผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวาง
ท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 
แถวๆละ 6 ท่อน รวมเป็น 12 ท่อน 

- - 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ

สัญจร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 
7 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนคสล.สายต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าประปาบ้านไทยถาวร ถึง ทางเข้าศูนย์ ก.ศ.น. 
ตำบลโคกมะขาม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นทีค่อนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- - - 250,000 250,000 ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม    
หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม  
(สายจากสามแยกที่ดิน          
บ้านนางเจียด  ยึนประโคน ถึง
ที่ดินนายแสวง  นาประโคน) 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

(สายจากสามแยกที่ดินบา้นนางเจียด  ยนึประโคน 
ถึงที่ดินนายแสวง  นาประโคน) ขนาดผวิจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 129 เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- - 175,000 175,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม   
หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม  
(สายข้างที่ดินนางสำรวย        
จามิกรณ์ ถึงหน้าบ้าน       
นายจำนงค์  บุญสิทธ ิ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับใช้ ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายขา้งที่ดินนางสำรวย  จามิกรณ์ 
ถึงหน้าบ้านนายจำนงค์  บุญสิทธ ิขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 26 เมตร พร้อมลงหินคลุก 
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- - - 30,000 30,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกเกลา      
หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม   
(สายสามแยกหน้าบา้นนาย
เยือน  สืบเทพ ถึงหน้าบา้น 
นางวิชุตา  พรหมเอาะ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน  ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้ สะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายสามแยกหน้าบา้นนายเยือน       
สืบเทพ ถึงหน้าบา้นนางวิชุตา  พรหมเอาะ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

- 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านไทยถาวร  
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมะขาม 
(สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม
ข้างที่ดินนางทองเล็ก ยอดสิงห์ 
ถึงสามแยกที่ดินนางรัตน์  
จันทร์ภักดี  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับใช้ ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 
7 ตำบลโคกมะขาม (สายตอ่
จากคอนกรีตเดิมข้างที่ดิน   
นายสุนัย  รุ่งเรือง ถึงข้างที่ดิน    
นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด) 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ถนนสำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายต่อจากคอนกรีตเดิมข้างที่ดิน     
นายสุนัย  รุ่งเรือง ถึงข้างที่ดินนายสุทธริักษ์        
หล้าสุด) ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 142 
เมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- 70,000 70,000 70,000 70,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 43 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนำ้
กลางถนนบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2 
ตำบลโคกมะขาม (สายจากสาม
แยกหนา้บ้านนายอึม  ปุยะต ิถึง
บ้านนายทองพูน  ชาญประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีราง
ระบายนำ้ เพื่อให้นำ้
ไหลเวียนได้สะดวก ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63 
เมตรมีพื ้น คสล. ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร 
และวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.30 เมตร 
จำนวน 64 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปจำนวน 7 
บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)
และป้ายโครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- 46,250 46,250 46,250 46,250 ถนน คสล. 
พร้อมวาง
ท่อระบาย

น้ำจำนวน 1 
เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา  
ได้สะดวก 

กองช่าง 

20. 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5 
ตำบลโคกมะขาม (ถนนสายจาก
ที่ดินนางเล็ก  รักชื่อดี เชื่อมทาง
หลวงหมายเลข 24) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตสำหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายจากที่ดินนางเล็ก  รักชื่อดี 
เช่ือมทางหลวงหมายเลข 24) ขนาดผวิจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว  407 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,628.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม และวางท่อ
ระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 
แถวๆละ 7 ท่อน รวมเป็น 14 ท่อน ตามแบบ
มาตรฐานของ อบต. โคกมะขาม พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ(ชั่วคราว) และป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- 
 

205,000 
 

205,000 
 

205,000 
 

205,000 
 
 

ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 
5 ตำบลโคกมะขาม (ถนนสาย
จากที่ดินนางเล็ก  รักชื่อด ี
เช่ือมทางหลวงหมายเลข 24) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. (ถนนสายจากที่ดินนางเล็ก  รักชื่อดี 
เช่ือมทางหลวงหมายเลข 24) ขนาดผวิจราจรกวา้ง 
4 เมตร ยาว  407 เมตร หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,628.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม และวางทอ่ระบายนำ้ 
ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน 
รวมเป็น 14 ท่อน ตามแบบมาตรฐานของ อบต. 
โคกมะขาม พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว) และป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ(ถาวร) 
จำนวน 1 ชุด 

- 
 

205,000 
 

205,000 
 

205,000 
 

205,000 
 
 

ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสร ิม เหล ็ก  บ ้ านหนองไผ่       
(ค ุ ้มตะหมาดโปง) หม ู ่ท ี ่  6 
ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนน คสล. สายหนา้บ้านนางทองทราย  สุดทำนอง 
ถึงข้างบ้านนางเกือบ  จำนงสุข ขนาดผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 
เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,060.00 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่ และวางท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จำนวน 2 แถวๆละ 6 ทอ่น รวมเป็น 12 ท่อน 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่(คุ้มตะ
หมาดโปง) หมู่ที่ 6 ตำบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนคสล. สายข้างบ้านนางเพ็ญแข  พรหมประโคน 
ถึงที่ดินนางสายหยุด  สิงห์ประโคนผิวจราจรกวา้ง 
3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวาง
ท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 เมตรจำนวน 2 
แถวๆละ 5 ท่อน รวมเป็น 10 ท่อน 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสร ิม เหล ็ก  บ ้ านหนองไผ่      
(คุ ้มโสน) หมู ่ที ่ 6 ตำบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนนคสล.สายข้างบ้านนายประดิษฐ์  เสขะกุล ถึง
หน้าบ้านนางประถม  ชุมบุญขนาดผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวาง
ท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 
แถวๆละ 6 ท่อน รวมเป็น 12 ท่อน 

- - 250,000 
 

250,000 
 

- ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25. 
 

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

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรที่ขรุขระให้
หมดไป เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 
และเป็นเส้นทาง
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสายหลักของ
หมู่บ้าน 
 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 710 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,550 ตร.ม.ไหล่ทางลง
หินคลุกข้างละ 0.40 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
ขนาด ศก. 0.40 ม. 1จุดๆละ 8 ทอ่น 

- - 600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ถนน คสล.                 
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
สะดวก รวดเร็ว 
ทำให้เกษตรกร
ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง 

กองช่าง 
 
 

26. โครงการรื้อถอนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมและก่อสร ้าง
ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ บ้าน
โคกมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโคก
มะขาม (สายข้างวัดบ้านโคก
มะขาม) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนดินสำหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล.(สายข้างวัดบา้นโคกมะขาม) ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  1,500 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่  

500,000 
 

500,000 
 

- - - ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว
ทำให้เกษตรกร
ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 
ตำบลโคกมะขาม (ถนนสายสาม
แยกที่นานายพเดช   
ดวงสิงห์ชัย  ถึงสามแยก 
ที่นานายสนั่น  เสขะกุล) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

- 
 

- 
 

35,000 
 
 
 

35,000 
 
 
 

35,000 
 
 
 

ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

2. 
 

โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 
ตำบลโคกมะขาม (ถนนสายถึง
สายแยกขา้งสำนักปฏิบัติธรรม
วิทย์เมธี) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง (ถนนสายสามแยกที่นานายบุญส่ง โพย
ประโคน ถึงสายแยกข้างสำนักปฏิบัตธิรรมวิทย์เมธี)
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00เมตร ยาว 2,200เมตร 
หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
880.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรบัเกลี่ย 
ให้เรียบร้อย 

- - 60,000 60,000 60,000 ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

3. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกเกลา หมู่ที ่5 ตำบล
โคกมะขาม (ถนนสายสามแยก
ข้างที่ดินนางทิพวรรณอาษาทำ 
เช่ือมคลองห้วยพริก) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง (ถนนสายสามแยกข้างที่ดินนาง
ทิพวรรณอาษาทำ เช่ือมคลองห้วยพริก) ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00เมตร ยาว 970เมตร หนา 
0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 388.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลีย่ให้เรียบร้อย 

- - - 40,000 40,000 ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 
ตำบลโคกมะขาม (ถนนสาย 
สามแยกที่นานายประทีป   
ราชประโคน ถึงที่นานายกิตติชยั  
ดวงสิงห์ชัย) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายสามแยกที่นานายประทีป   
ราชประโคน ถึงที่นานายกิตติชยั ดวงสิงห์ชัย) 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร ยาว 1,200เมตร 
หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
360.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรบัเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

75,000 - - - - ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

5. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 
ตำบลโคกมะขาม (ถนนสายต่อ
จากถนน คสล. หน้าบา้น 
นางศรีแพร  ภกัดี ถึงบ้าน 
หนองอาแมะ หมู่ที ่4) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายต่อจากถนน คสล. หน้าบ้าน
นางศรีแพร  ภกัดี ถึงบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4)
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00เมตร ยาว 2,100 
เมตร หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
840.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรบัเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

- 
 

85,000 85,000 - - ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

6. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 
ตำบลโคกมะขาม (ถนนสายขา้ง
ที่นานายทนงค์  เจาะประโคน 
ถึงนานายบุญศรี  ประสงค์สุข) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้
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 พร้อมเกรดปรับเกลีย่ให้เรียบร้อย 

83,000 - - - - ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3
ตำบลโคกมะขาม (ถนนสายขา้ง
สระน้ำสาธารณะบ้านโคก
ตะเคียน หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายข้างสระน้ำสาธารณะบ้านโคก
ตะเคียน หมู่ที่ 3)ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร 
ยาว 120เมตร หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับ
เกลี่ยให้เรียบร้อย 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

8. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2
ตำบลโคกมะขาม (ถนนสายสี่
แยกตรงข้ามบา้นนายสุเทพ   
ผูกแก้ว ถึงสามแยกขา้งโรงเรียน
บ้านโคกมะขาม) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายสี่แยกตรงข้ามบ้านนายสุเทพ  
ผูกแก้ว ถึงสามแยกขา้งโรงเรียนบ้านโคกมะขาม)
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร ยาว 610เมตร 
หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
183.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรบัเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

- 40,000 - - - ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

9. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านโคกเกลา หมู่ที ่5  
ตำบลโคกมะขาม (ถนนสายขา้ง
วัดบ้านโคกเกลา หมู่ที ่5) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

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

- - 45,000 - - ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

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

- 
 

15,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

11. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7ตำบล
โคกมะขาม (ถนนสายบ้านไทย
ถาวร หมู่ที่ 7 เช่ือมบ้านโคก
เกลา หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

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

50,000 - - 
 

- 
 

- 
 

ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

12. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านหนองไผ่หมู่ที่ 6ตำบล
โคกมะขาม (ถนนสายต่อจาก
ถนน คสล. หน้าบา้นนายพงษ์ทวี 
ศรีบุญเรือง ถึงที่นา นางกอง  
พุ่มพวง) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายต่อจากถนน คสล. หน้าบ้าน
นายพงษ์ทว ีศรีบุญเรือง ถึงที่นา นางกอง  พุ่มพวง)
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00เมตร ยาว 2,100เมตร 
หนา 0.10 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
840.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรบัเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

60,000 60,000 60,000 - 
 

- 
 

ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6ตำบล
โคกมะขาม (ถนนสายสามแยกที่
นานายประกิจ  ฉิมงาม ถึงที่นา
นายสมัคร รุ่งเรือง) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- 
 

- - 60,000 - ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้าน
โคกตะเคียน หมู่ที ่3ตำบลโคก
มะขาม (จากที่นานางจวม  สิทธิ
สังข์ ถึงที่นานนายยวน  โสดา) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนดินสำหรับใช้ในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนดิน(จากที่นานางจวม  สิทธิสังข์ ถึงที่นา 
นายยวน  โสดา)ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 
เมตร  สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกวา่ 7,020.00 ลูกบาศกเ์มตร (ค่า
ยุบตัวของดิน 1.30) พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 
และวางท่อระบายนำ้ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 
4 จุดๆละ 7 ท่อน รวมเป็น 28 ท่อน 

- - - 200,000 - ถนนดิน 
จำนวน 1  

เส้น 

มีถนนดิน  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

15. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดิน บ้านหนองไผ่ หมู่ที ่6ตำบล
โคกมะขาม (ถนนสายหน้าบ้าน
นายเมียด  แฮะประโคน ถึงสาม
แยกหลังวัดบ้านหนองไผ่) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนหินคลุกสำหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

65,000 - - - - ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 

เส้น 

มีถนนหินคลุก  
เพื่อให้ประชาชน

สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 52 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16. 
 

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดิน บ้านหนองไผ่ หมู่ที ่6ตำบล
โคกมะขาม (ถนนสายหน้าบ้าน
นายประถม  ชุมบุญ ถึงสามแยก
ที่นานายจำนงค์  เดือนประโคน) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนหินคลุกสำหรับ
ใช้ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก(ถนนสายหน้าบา้นนายประถม   
ชุมบุญ ถึงสามแยกที่นานายจำนงค์  เดือนประโคน)
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนา0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 262.50 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  

- - 67,500 67,500 - ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 

เส้น 

มีถนนหินคลุก  
เพื่อให้ประชาชน

สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

17. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดิน บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ตำบล
โคกมะขาม (ถนนสายจากบ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 6 เช่ือมบา้น
หนองบอน ตำบลหนองบอน) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนลูกรังสำหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง(ถนนสายจากบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เช่ือมบ้าน
หนองบอน ตำบลหนองบอน) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
6.00เมตร ยาว 2,900เมตร หนา 0.10 เมตรมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,740.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- 175,000 
 

175,000 
 

- - ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดนิ
และลงลกูรังบ้านไทยถาวร หมู่ที ่7
ตำบลโคกมะขาม   
(สายบ้านไทยถาวร หมูท่ี่ 7 เชือ่ม
ถนนลาดยาง บร.2098) 

เพื่อเป็นเสน้ทางในการ
ขนยา้ยผลผลติทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

สายบ้านไทยถาวร หมูท่ี่ 7 เชื่อมถนนลาดยาง บร.2098 ถม
ดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร สูงเฉลีย่ 1 เมตร
หรือปริมาตรดนิถมไมน่้อยกว่า 11,500 ลกูบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลีย่ให้เรยีบรอ้ย วางทอ่ระบายน้ำขนาด 
ø0.60 จำนวน 5 จุดๆละ 7 ทอ่น และลงลูกรัง ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ปริมาตร
ลูกรังไมน่้อยกว่า 1,150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับ
เกลีย่ให้เรยีบรอ้ย 

- 1,250,000 1,250,000 - - ถนน ลูกรัง
จำนวน  
๑ เส้น 

การสญัจรไปมาได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภยั 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19. โครงการลงลกูรังซ่อมแซมถนน บ้าน
หนองอาแมะ หมู่ที ่4 
ตำบลโคกมะขาม (สายสามแยกทีด่ิน
นายเสงี่ยม  โพยประโคน   
ถึงสามแยกที่ดนินายโต  โสดา) 
 

เพื่อเป็นเสน้ทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

 (สายสามแยกที่ดนินายเสงี่ยม  โพยประโคน  ถึงสาม
แยกที่ดนิ  นายโต  โสดา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,570 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
ปริมาตรลกูรังไมน่้อยกว่า 549.50 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลีย่ให้เรยีบรอ้ย 

- 95,000 
 

- - - ลูกรัง การสญัจรไปมาได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภยั 

กองช่าง 

20. โครงการลงลกูรังซ่อมแซมถนน บ้าน
ไทยถาวร หมูท่ี่ 7  
ตำบลโคกมะขาม (สายสามแยกทีน่า
นายครรชิต  ไวยรัตน ์ 
เชื่อมคลองห้วยพรกิ) 
 

เพื่อเป็นเสน้ทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวก รวดเรว็ 

ถนนลกูรัง (สายสามแยกที่นานายครรชิต  ไวยรตัน์ 
เชื่อมคลองห้วยพรกิ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมาตร
ลูกรังไมน่้อยกว่า 430.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับเกลีย่ให้เรยีบรอ้ย 

- - 75,000 
 

- - ลูกรัง การสญัจรไปมาได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภยั 

กองช่าง 

21. โครงการปรับเกรดปรับแต่งถนนดิน 
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตำบลโคก
มะขาม  
(สายจากบ้านนายสุนยั  รุ่งเรือง ไป
ทางทิศ ตะวนัออก 
เชื่อมบ้านโคกเกลา หมูท่ี่ 5)  

เพื่อเป็นเสน้ทางใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกรวดเรว็ 

ปรับเกรดถนน (สายจากบ้านนายสนุัย  รุ่งเรือง ไปทาง
ทิศตะออกเชือ่มบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร  พืน้ทีเ่กรดไมน่้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร 

10,000 
 

- - - - ถนนที่ปรับ
เกรด 

การสญัจรไปมาได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภยั 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22. โครงการก่อสร้างถนนดิน       
บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3  
ตำบลโคกมะขาม  
(สายจากที่นานางล้วน  สายสด 
ถึงที่นานางเฉือน แก้วศรี)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 

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

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ถนนดิน การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างถนนดิน    
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6        
ตำบลโคกมะขาม  
(สายจากที่นานายพยุงศักดิ์      
ปุยะติ  ไปทางทิศตะวันตก)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

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

- - 325,000 
 

325,000 
 

- ถนนดิน การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ดินและวางท่อระบายนำ้ บา้น
โคกมะขาม หมู่ที่1  
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง สายจากบา้นโคกมะขาม หมูท่ี่ 1 ถึง
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และวาง
ท่อระบายนำ้ขนาด ศก.0.30 ม. จำนวน 15 ท่อน  
ท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 40 
ท่อน 

- - - 200,000 
 

- 
 

ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 

25. โครงการยกระดับถนนดินเดิม
(โดยการถมดิน)และลงลูกรัง 
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ตำบล
โคกมะขาม 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง สายจากบา้นหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 
เช่ือมบ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง) หมู่ที ่5 ถมดิน
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 470 เมตร สูง 0.50 
เมตร และลงลูกรัง ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 470 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- - ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 

26. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน
ด ิ น แ ล ะ ว า ง ท ่ อ ร ะ บ า ย น้ ำ               
บ ้ า น โ ค ก ม ะ ข า ม ห ม ู ่ ท ี  1                  
ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็ว 

สายจากที่นานายสภุาพ  ชุมนุมดวง ถึงที่นานาง
พิมยึนประโคน ลงลูกรังขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 
565 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร  และวางท่อ
ระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 
จำนวน 30 ท่อน 

- - 100,000 - - ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ตำบล
โคกมะขาม (สายสามแยกที่ดิน
นายเสง่ียม  โพยประโคน  ถึงสาม
แยกที่ดินนายโต  โสดา) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
ขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 (สายสามแยกที่ดินนายเสง่ียม  โพยประโคน  ถึงสามแยกที่ดิน  
นายโต  โสดา) ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,570 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลกูรังไม่น้อยกว่า 
549.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรบัเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- 95,000 
 

- - 
 

- 
 

ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความ

สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 

28. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 
บ้านไทยถาวร หมู่ที ่7 ตำบลโคก
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 พร้อมเกรดปรับเกลีย่ให้เรียบร้อย 

- - 75,000 
 

- - ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความ

สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 

29. โครงการปรับเกรดปรับแต่งถนน
ดิน บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตำบล
โคกมะขาม (สายจากบ้านนายสุ
นัย  รุ่งเรือง ไปทางทิศ 
ตะวันออกเช่ือมบ้านโคกเกลา  
หมู่ที่ 5)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
ขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับเกรดถนน (สายจากบ้านนายสุนัย  รุ่งเรือง ไปทางทิศตะ
ออกเช่ือมบา้นโคกเกลา หมู่ที่ 5) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 800 เมตร  พื้นที่เกรดไม่น้อยกวา่ 4,000 ตาราง
เมตร 

10,000 - - - - ถนนที่ปรับ
เกรด 

การสัญจรไปมา
ได้รับความ

สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30. โครงการก่อสร้างถนนดิน       
บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบล
โคกมะขาม (สายจากที่นานาง
ล้วน  สายสด ถึงที่นา นางเฉือน 
แก้วศรี)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 

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

100,000 100,000 100,000 - - ถนนดิน การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บา้น
หนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคก
มะขาม (สายจากที่นานายพยุง
ศักดิ์  ปุยะติ ไปทางทิศตะวันตก)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตรเข้า
หมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

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

- - 325,000 
 

325,000 
 

- ถนนดิน การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน
พร้อมบดอัด บา้นโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม (สาย
สามแยกข้างสำนักปฏิบัตธิรรม
วิทย์เมธ ีไปทางทิศเหนือเช่ือม
ทางหลวงชนบท บร.2022) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนลูกรังสำหรับ
ใช้ในการขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรังพร้อมบดอัด (สายสามแยกขา้งสำนัก
ปฏิบัติธรรมวิทย์เมธี ไปทางทิศเหนือเช่ือมทางหลวง
ชนบท บร.2022) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,070 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ 
468.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรบัเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

- 
 

- 35,000 

 
35,000 

 
35,000 

 
ถนน ลูกรัง                  

จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

33. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน
พร้อมบดอัด บา้นโคกเกลา (คุ้ม
สวายเรียง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคก
มะขาม (สายสามแยกข้าง ที่ดิน
นางทิพวรรณ  อาษาทำ ไปทาง
ทิศเหนือสิ้นสุดที่ระยะ 900 
เมตร) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนลูกรังสำหรับ
ใช้ในการขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรังพร้อมบดอัด (สายสามแยกขา้ง ที่ดินนาง
ทิพวรรณ  อาษาทำ ไปทางทิศเหนือสิ้นสุดที่ระยะ 
900 เมตร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
900 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 360.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลีย่ให้เรียบร้อย 

- - 42,500 42,500 - ถนน ลูกรัง                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34. โครงการก่อสร้างถนนดินบ้าน
โคกตะเคียน หมู่ที ่3 ตำบลโคก
มะขาม (จากที่ดินนายจิม  ดอก
ดี ถึงที่นานายอ้วน  โพยประ
โคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนดินสำหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนดิน (จากที่ดินนายจิม  ดอกดี ถึงที่นานายอ้วน  
โพยประโคน) ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 640 
เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 4,992.00 ลูกบาศก์
เมตร (ค่ายุบตัวของดิน 1.30) พร้อมเกรดปรับ
เกลี่ยให้เรียบร้อย และวางท่อระบายนำ้ขนาด ศก. 
0.60 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน รวมเป็น 
24 ท่อน 

- 
 

85,000  85,000 

 
85,000 

 
- 

 
ถนน ดิน                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนดิน  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังผิวจราจรบ้านโคกเกลา หมู่ 
5 (คุ้มสวายเรียง) สายแยกถนน 
คสล. เยื้องบ้านนายจวบ  โสดา 
เช ื ่ อมถนนทางหลวงแผ ่นดิน 
หมายเลข 24 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนดิน
สำหรับใช้ในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบ้านโคกเกลา หมู่ 5 
(คุ้มสวายเรียง) สายแยกถนน คสล. เยื้องบ้านนาย
จวบ  โสดา เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
24 ขนาดถนนดินกว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ปริมาณดินถมไปไม่น้อยกว่า 
1,447 ลบ.ม. (เผื่อยุบ 1.3 ลบ.ม) พร้อมทางท่อ
ระบายน้ำ ขนาดศูนย์กลาง 0.20 จำนวน 7 ท่อน 
ขนาดศูนย์กลาง 0.40 จำนวน 2 จุด 1 จุด 6 ท่อน 
รวมเป็น 12 ท่อน พร้อมลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 
เมตร หนาเฉลี ่ย 0.01 เมตร ยาว 290 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 87 ลบ.ม. พร้อมกลบ
เกลี่ยให้เรียบร้อย 

80,000 
 

80,000 
 

- - - ถนนดิน 
จำนวน 1  

เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

สะดวก รวดเร็วทำ
ให้เกษตรกร

ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บา้นหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 
ตำบลโคกมะขาม (สายข้างบา้น
นางเยีอนประสงค์สุข ถึงที่ดิน
นายเชาว์เชียงประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายข้างบ้านนางเยอีนประสงค์
สุข ถึงที่ดินนายเชาว์เชียงประโคน) 
ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร (ภายใน) ยาว 520 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.โคก
มะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

400,000 - 400,000 - 400,000 รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายนำ้ 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

2. 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บา้นโคกมะขาม หมู่ที่ 2
ตำบลโคกมะขาม (สายจากสาม
แยกหนา้บ้านนายเต็ง สาย
กระสุน ถึงสามแยกตรงข้ามบา้น
นายถนอม  ราชประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายจากสามแยกหน้าบ้านนาย
เต็ง สายกระสุน ถึงสามแยกตรงข้ามบ้านนายถนอม  
ราชประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) 
ยาว 150 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.
โคกมะขาม พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- - - 175,000 
 

175,000 
 

รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายนำ้ 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U)บา้นโคกมะขาม  
หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมะขาม  
(สายจากสี่แยกหนา้บ้านนาย
จำแลง เมียวประโคน ถึงที่นา
นายสุเทพ ผูกแกว้) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายจากสี่แยกหนา้บ้านนาย
จำแลง เมียวประโคน ถึงที่นานายสุเทพ ผูกแกว้) 
ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร (ภายใน) ยาว 335 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต. 
โคกมะขาม พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

260,000 - 260,000 - - รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายนำ้ 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

4. 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บา้นโคกมะขาม หมู่ที่ 1
ตำบลโคกมะขาม (สายจากหนา้
บ้านนางพวง  คิมประโคน ถึง
บ้านนายเน  โสดา) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายจากหน้าบ้านนางพวง  คิม
ประโคน ถึงบ้านนายเน  โสดา)ขนาดปากกวา้ง 
0.40 เมตร (ภายใน) ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม
แบบมาตรฐานของ อบต.โคกมะขาม พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ(ชั่วคราว)และปา้ยโครงการ
(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 
 

400,000 - 400,000 - - รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายนำ้ 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U)บา้นโคกมะขาม หมู่ที่ 
2 ตำบลโคกมะขาม (สายจากสี่
แยกหนา้บ้านนางสร้อยมณ ี
ชัยประโคนถึงส่ีแยกตรงข้ามบ้าน
นายธรณ์ธันย์  ธนโชตโิภคินกุล) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายจากสี่แยกหนา้บ้านนาง
สร้อยมณีชัยประโคนถึงส่ีแยกตรงข้ามบา้นนายธรณ์
ธันย์  ธนโชติโภคินกุล)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 250 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร)  
จำนวน 1 ชุด 

- 290,000 290,000 - - รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน  

1 
เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายนำ้ 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บา้นโคกมะขาม หมู่ที่ 2 
ตำบลโคกมะขาม (สายจากสี่แยก
หน้าบ้านนางมอญ ชยัประโคน 
ถึงถนนลาดยางทางหลวงชนบท 
บร.2022) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายจากสี่แยกหนา้บ้านนาง
มอญ ชัยประโคน ถึงถนนลาดยางทางหลวงชนบท 
บร.2022)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) 
ยาว 290 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.
โคกมะขาม พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- - 335,000 335,000 - รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน  

1 
เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายนำ้ 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 64 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บา้นโคกตะเคียน หมู่ที่ 3
ตำบลโคกมะขาม (สายสามแยก
ข้างบ้านนายอดุลย ์ ปยุะติ ถึง
สามแยกข้างบ้านนายแข็ง   
ลมประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายสามแยกขา้งบา้นนาย
อดุลย์  ปุยะต ิถึงสามแยกขา้งบ้านนายแข็ง  ลม
ประโคน) ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) 
ยาว 375 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.
โคกมะขาม พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

290,000 - 290,000 - - รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายนำ้ 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บา้นโคกมะขาม หมู่ที่ 2 
ตำบลโคกมะขาม (สายจากสี่แยก
หน้าบ้านนางสุภาพ  ราชประ
โคน ถึงสามแยกตรงข้ามบ้าน
นายถนอม  ราชประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายจากสี่แยกหนา้บ้านนาง
สุภาพ  ราชประโคน ถึงสามแยกตรงข้ามบ้านนาย
ถนอม  ราชประโคน)ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 100 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ (ถาวร) 
จำนวน 1 ชุด 

- - 80,000 - - รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายนำ้ 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 65 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9. 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บา้นโคกมะขาม หมู่ที่ 2
ตำบลโคกมะขาม (สายสามแยก
หน้าบ้านร.ต.อ. สงบ  โพยประ
โคน ถึงส่ีแยกตรงข้ามบา้นนาย
ธรณ์ธันย์  ธนโชติโภคินกุล) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายสามแยกหนา้บา้นร.ต.อ. 
สงบ  โพยประโคน ถึงส่ีแยกตรงข้ามบา้นนายธรณ์
ธันย์  ธนโชติโภคินกุล)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 160 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร)  
จำนวน 1 ชุด 

185,000 185,000 - - - รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายนำ้ 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U) บ้านโคกมะขาม หมู่ที ่2
ตำบลโคกมะขาม (สายสีแยก
บ้านนางมอญ  ชัยประโคน ถึง
ที่ดินร้อยโท ชินกร ราชประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายสีแยกบ้านนางมอญ   
ชัยประโคน ถึงที่ดินร้อยโท ชินกร  ราชประโคน)
ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร (ภายใน) ยาว 140 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.โคก
มะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- 110,000 110,000 - - รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 1 

เส้น 

ประชาชนม ี
ที่ระบายนำ้ 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11. 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บา้นโคกตะเคียน หมู่ที่ 3
ตำบลโคกมะขาม (สายสามแยก
หน้าศาลาประชาคมบ้านโคก
ตะเคียน หมู่ที่ 3 ถึงที่นา 
นายนวล  เจาะประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายสามแยกหนา้ศาลา
ประชาคมบ้านโคกตะเคียน หมู่ที ่3 ถึงที่นานาย
นวล  เจาะประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 325 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร) จำนวน 
1 ชุด 

- - 250,000 - 250,000 รางระบายน้ำ
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชน 
มีที่ระบายนำ้ 
ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กข ้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 

 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากที่ดินนางเพียบ  เสาเกลยีว ถึงข้างบ้าน
นางสมบัติ  กันสุมาโส ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร
(ภายใน) ความยาวรวม 111 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- 100,000 100,000 - - รางระบายน้ำ
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ำตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดน้ำทว่ม 

กองช่าง 

13. โ ค ร งก า รว า งท ่ อ ระบายน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
มะขามหมู่ที่ 1ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกข้าง
บ้านนายบันลือ  ราชประโคน ถึงที่นานายเรือง  
ราชประโคนโดยวางท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 
เมตร จำนวน 259 ท่อน พร้อมบอ่พักสำเร็จรูป 
จำนวน 29 บอ่  

- 150,000 150,000 - - ท่อระบายนำ้ที่
ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ำตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดน้ำทว่ม 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กข ้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 
7 ตำบลโคกมะขาม 

 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากที่ดินนายประสิทธิ ์ รัตนะถาวร ถึงสี่
แยกหนา้บ้านนายบันลือ  เอกสังวาลย์วงศ์ ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร(ภายใน) ความยาวรวม 
290 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

350,000 350,000 - - - รางระบายน้ำ
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ำตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดน้ำทว่ม 

กองช่าง 

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กข ้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านไทยถาวร  
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากข้างบ้านนางสุจิตร  ผูกแกว้  ถึงที่ดิน
นายสุภาพ  อยู่เย็น ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
(ภายใน) ความยาวรวม 390 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- 300,000 300,000 - - รางระบายน้ำ
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ำตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดน้ำทว่ม 

กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสรมิเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U) บ้านหนองไผ่        หมูท่ี่ 
6 ตำบลโคกมะขาม   
(สายข้างกำแพงโรงเรียนบ้านหนอง
ไผ่ ถึงสามแยกข้างบ้านนายเทยีน  
ขาวรัมย์) 
 

เพื่อให้ประชาชนมทีี่
ระบายน้ำเพือ่ให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึน้ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบตัว U) ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 224 ม.พรอ้มฝา
ปิด คสล. (สายข้างกำแพงโรงเรยีนบ้านหนองไผ่ ถึงสาม
แยกข้างบ้านนายเทียน ขาวรัมย์)   

150,000 
 

- 
 

150,000 
 

- - รางระบายน้ำที่
ก่อสร้าง 

ราษฎรมทีี่ระบาย
น้ำตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดนำ้ท่วม 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 68 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17. โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U) บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 
ตำบลโคกมะขาม  (สายหน้าบา้น
นายพร   ทองรัมย ์ถึงที่ดิน 
นายประกิจ  ฉิมงาม)  
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ (แบบตัว U) ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 205 ม. 
พร้อมฝาปิด คสล. (สายหน้าบ้านนายพร  ทองรัมย์  
ถึงที่ดินนายประกจิ  ฉิมงาม) 

- - 200,000 
 

- 
 

200,000 
 

รางระบาย
น้ำที่

ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาการ
เกิดน้ำท่วมได้ 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U)บา้นโคกมะขาม 
หมู่ที่ 2ตำบลโคกมะขาม  
(สายสามแยกขา้งบ้านนายวงศ์  
ธนโชติโภคินกุล ถึงบ้าน ด.ต. 
ไพบูรณ์ ทั่วเทพทักษ์) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายสามแยกหนา้ศาลา
ประชาคมบ้านโคกตะเคียน หมู่ที ่3 ถึงที่นานาย
นวล  เจาะประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 153 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร) จำนวน 
1 ชุด 

- - 180,000 180,000 - รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 

1 
เส้น 

ประชาชนมีที่
ระบายนำ้ 

ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19. โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)บา้นโคกมะขาม หมู่ที่ 2
ตำบลโคกมะขาม (สายสามแยก
ข้างบ้านนายบรรจง ราชประโคน 
ถึงสามแยกหน้าบา้นนายชยั  
โพยประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายสามแยกขา้งบา้นนาย
บรรจง ราชประโคน ถึงสามแยกหน้าบา้นนายชัย  
โพยประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) 
ยาว 153 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานของ อบต.
โคกมะขาม พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

360,000 - 360,000 - - รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 

1 
เส้น 

ประชาชนมีที่
ระบายนำ้ 

ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

20. โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U)2 ข้างทาง บา้นโคก
มะขาม หมู่ที่ 2ตำบลโคกมะขาม 
(สายสามแยกขา้งบ้านนางสร้อย
มณี  ชัยประโคน ถึงทีดินายจักร
พันธ์  คิมประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล. 2 ข้างทาง (สายสามแยกขา้ง
บ้านนางสร้อยมณี  ชัยประโคน ถึงทีดินายจกัรพันธ ์ 
คิมประโคน)ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร (ภายใน) 
ยาวข้างล่ะ 125  เมตร รวม 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม
แบบมาตรฐานของ อบต.โคกมะขาม พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ(ชั่วคราว)และปา้ยโครงการ
(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- 290,000 290,000 - - รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 

1 
เส้น 

ประชาชนมีที่
ระบายนำ้ 

ไม่ก่อให้เกิด 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21. โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U)บา้นหนองไผ่ หมู่ที ่6
ตำบลโคกมะขาม (สายสี่แยก
หน้าบ้านนางเอื้อน  ฮองประโคน 
ถึงสามแยกหน้าบา้นนายจำนงค์  
เดือนประโคน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รางระบายน้ำ เพื่อให้
น้ำไหลเวียนได้สะดวก 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คศล.(สายสี่แยกหน้าบ้านนางเอื้อน  
ฮองประโคน ถึงสามแยกหน้าบ้านนายจำนงค์  
เดือนประโคน)ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 180 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบต.โคกมะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว)และป้ายโครงการ(ถาวร)  
จำนวน 1 ชุด 

- - - 140,000 140,000 รางระบาย
น้ำ คสล. 
จำนวน 

1 
เส้น 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ำตลอดปีไม่

ก่อให้เกิดน้ำทว่ม 

กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กข ้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 

 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากที่ดินนางเพียบ  เสาเกลยีว ถึงข้างบ้าน
นางสมบัติ  กันสุมาโส ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร
(ภายใน) ความยาวรวม 111 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - - 100,000 - รางระบาย
น้ำที่
ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ำตลอดปีไม่
ก่อให้เกิดน้ำทว่ม 

กองช่าง 

23. โ ค ร งก า รว า งท ่ อ ระบายน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
มะขาม  หม ู ่ ท ี ่  1 ตำบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกข้าง
บ้านนายบันลือ  ราชประโคน ถึงที่นานายเรือง  
ราชประโคนโดยวางท่อระบายนำ้ ขนาด ศก. 0.40 
เมตร จำนวน 259 ท่อน พร้อมบอ่พักสำเร็จรูป 
จำนวน 29 บอ่  

- - 100,000 - 100,000 ท่อระบาย
น้ำที่
ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ำตลอดปีไม่
ก่อให้เกิดน้ำทว่ม 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 71 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กข ้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านไทยถาวร  
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมะขาม 

 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากที่ดินนายประสิทธิ ์ รัตนะถาวร ถึง 
สี่แยกหนา้บ้านนายบันลอื  เอกสังวาลยว์งศ์ ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร(ภายใน) ความยาวรวม 
290 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - - 350,000 350,000 รางระบาย
น้ำที่

ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ำตลอดปีไม่
ก่อให้เกิดน้ำทว่ม 

กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กข ้างถนน 
(แบบตัว U) บ้านไทยถาวร  
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (แบบตัว 
U) สายจากข้างบ้านนางสุจิตร  ผูกแกว้  ถึงที่ดิน
นายสุภาพ  อยู่เย็น ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
(ภายใน) ความยาวรวม 390 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - 300,000 - 300,000 รางระบาย
น้ำที่

ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ำตลอดปีไม่
ก่อให้เกิดน้ำทว่ม 

กองช่าง 

26. โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน 
(รูปตัว U) บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 
ตำบลโคกมะขาม  (สายขา้ง
กำแพงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
 ถึงสามแยกข้างบ้านนายเทียน   
ขาวรัมย์) 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ (แบบตัว U) ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 224 ม.พร้อม
ฝาปิด คสล. (สายขา้งกำแพงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
ถึงสามแยกขา้งบ้านนายเทียน ขาวรัมย์)   

- - 150,000 
 

- 
 

150,000 
 

รางระบาย
น้ำที่

ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบาย
น้ำตลอดปีไม่
ก่อให้เกิดน้ำทว่ม 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27. โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูป
ตัว U) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 
ตำบลโคกมะขาม  (สายหน้าบา้น
นายพร  ทองรัมย์ ถึงที่ดินนาย
ประกิจ  ฉิมงาม)  
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ (แบบตัว U) ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 205 ม.พร้อม
ฝาปิด คสล. (สายหน้าบา้นนายพร  ทองรัมย์ ถึง
ที่ดินนายประกจิ  ฉิมงาม) 

- - 200,000 
 

200,000 
 

- รางระบาย
น้ำที่

ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาการ
เกิดน้ำท่วมได้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา บ่อบาดาล และถังพักน้ำ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑. โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค
และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลกึประมาณ 
60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพงัและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ(Submersible Pump)  
ขนาด 1 แรง พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด  

100,000 100,000 - - - บ่อน้ำบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค

และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2. โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2  
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค
และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลกึประมาณ 
60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพงัและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ(Submersible Pump) 
ขนาด 1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

100,000 100,000 - - - บ่อน้ำบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค

และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3. โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3  
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค
และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลกึประมาณ 
60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพงัและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ(Submersible Pump)  
ขนาด 1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

100,000 100,000 - - - บ่อน้ำบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค

และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา บ่อบาดาล และถังพักน้ำ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค

และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลกึประมาณ 
60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพงัและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ(Submersible Pump) ขนาด 
1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 100,000 100,000 - บ่อน้ำบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5. โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5  
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค

และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลกึประมาณ 
60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพงัและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ(Submersible Pump) ขนาด 
1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 100,000 100,000 - บ่อน้ำบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6. โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6  
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค

และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลกึประมาณ 
60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพงัและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ(Submersible Pump) ขนาด 
1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 100,000 100,000 - บ่อน้ำบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา บ่อบาดาล และถังพักน้ำ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการเจาะบ่อบาดาล  
บ้านไทยถาวร หมู่ที ่7  
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค
และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลกึประมาณ 
60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพงัและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ(Submersible Pump) ขนาด 
1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - - 100,000 - บ่อน้ำบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8. โครงการเจาะบ่อบาดาล  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขาม หมู่ที ่6 
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค
และบริโภค 

บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลกึประมาณ 
60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมท่อกันพงัและ
ท่อเซาะร่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ(Submersible Pump) ขนาด 
1 แรง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

- - 100,000 100,000 - บ่อน้ำบาดาล      
ที่ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

9. โครงการขยายเขตประปา
ตำบลโคกมะขามหมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ตลอดปี 

ขยายเขตประปาตำบลโคกมะขามหมู่ที ่ 5 - - - 100,000 - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ใช้น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

10. โครงการขยายเขตประปา
ตำบลโคกมะขามหมู่ที่ 7 

เพื่อให้ระบบประปา
ใช้งานได้ดี 

ขยายเขตประปาตำบลโคกมะขามหมู่ที ่ 7 - - 100,000 100,000 - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ใช้น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา บ่อบาดาล และถังพักน้ำ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทติย์ บ้านโคก
มะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทติย ์

แผงโซล่าเซลล์ 330 w จำนวน 3 แผง เครือ่งสูบน้ำ
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) Dc 
1100 w จำนวน 1 เครือ่ง พรอ้มอุปกรณต์ิดตั้ง 

50,000 50,000 - 
 

- - 
 

ระบบสูบน้ำ มีระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย ์เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 

กองช่าง 

12. 
 

โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทติย์ บ้านโคกเกลา 
หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทติย ์

แผงโซล่าเซลล์ 330 w จำนวน 3 แผง เครือ่งสูบน้ำ
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) Dc 
1100 w จำนวน 1 เครือ่ง พรอ้มอุปกรณต์ิดตั้ง 

50,000 50,000 - 
 

- - 
 

ระบบสูบน้ำ มีระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย ์เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 

กองช่าง 

13. 
 

โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทติย์ บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทติย ์

แผงโซล่าเซลล์ 330 w จำนวน 3 แผง เครือ่งสูบน้ำ
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) Dc 
1100 w จำนวน 1 เครือ่ง พรอ้มอุปกรณต์ิดตั้ง 

50,000 50,000 - 
 

- - 
 

ระบบสูบน้ำ มีระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย ์เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 

กองช่าง 

14. 
 

โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทติย์ บ้านไทยถาวร 
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทติย ์

แผงโซล่าเซลล์ 330 w จำนวน 3 แผง เครือ่งสูบน้ำ
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) Dc 
1100 w จำนวน 1 เครือ่ง พรอ้มอุปกรณต์ิดตั้ง 

50,000 50,000 - 
 

- - 
 

ระบบสูบน้ำ มีระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย ์เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 5 การจัดการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติ 
แผนงานการเกษตร 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. 
 

โครงการขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์ บ้านโคก
เกลา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ำขนาดปากกวา้ง 55.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร ลกึเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาด
เอียง 1:2 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
28,200.00 ลูกบาศก์เมตร 

- - - 500,000 500,000 สระน้ำ
สาธารณะ
ประโยชน ์

 บ้านโคกเกลา  

เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ำใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

2. 
 

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ 
บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบล
โคกมะขาม (สายจากที่นานาย
รอ  ชาญประโคน ถึงที่นานาย
กิตติชัย  พูนกล้า) 

เพื่อกักเก็บนำ้และส่งน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ำขนาดปากกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 470 เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,500.00 
ลูกบาศก์เมตร 

- - - 200,000 200,000 คลองส่งน้ำ
บ้านโคก
มะขาม 
หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ำใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

3. โครงการจัดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
 (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

1.เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีง
ท้องถิ่น 2.เพื่อร้บทราบข้อมลู
ที่แท้จริงในด้านการเกษตร
และการใช้แหล่งน้ำในพืน้ที่ 3. 
เพื่อให้ข้อมูลเพือ่เสริมสร้าง
ศักยภาพการทำงานของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญาที่
เกีย่วขอ้ง 

ในเขตพื้นที่ตำบลโคกมะขาม  
หมู่ที่ 1 - 7 

5,000 - 5,000 - 5,000 ได้รับทราบ
ข้อมูลที่แท้จริง
ในด้านการทำ
เกษตรและการ
ใช้แหล่งน้ำใน
พื้นที่ซ่ึงจะ

สะท้อนสภาพ
ความเป็นอยู ่
ข้อมูลพื้นฐาน  

1.พนักงานส่วนตำบล
มีส่วนร่วมในการ
ประชุมประชาคม
ร่วมกับประชาชนใน
ตำบลโคกมะขาม 2.
เพื่อ 

ร้บทราบขอ้มูลที่
แท้จริงในด้าน

การเกษตรและการใช้
แหล่งน้ำในพืน้ที ่ 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ขยายเขตเสาไฟฟ้า จากบ้านนาย
ต้น แก้วศรี ถึง บ้านนายสมบัติ 
ผูกแก้ว ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตเสาไฟฟ้า จากบ้านนายต้น แกว้ศรี 
 ถึง บ้านนายสมบัติ ผกูแกว้ เสา 2 ต้น 

30,000 
 

- - - - เขตเสา
ไฟฟ้า 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 
 
 

2. ขยายเขตเสาไฟฟ้า จากซอยพ่อ
จิ้ม ซอยพอ่ทิพย ์ซอยนายสมบัติ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากซอยพ่อจิ้ม ซอยพอ่ทิพย์  
ซอยนายสมบัต ิ (9 ต้น) 

- 
 

100,000 
 

- - - เขตเสา
ไฟฟ้า 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 
 

3. ขยายเขตเสาไฟฟ้า ซอยหลัง
ศาลาประชาคม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยหลังศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 
(100 ม.) 

- 
 

50,000 
 

- - - เขตเสา
ไฟฟ้า 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 
 

4. ขยายเขตเสาไฟฟ้า ซอยบ้านนาย
ชูศักดิ์ ภักด ีถึง บ้านพ่อเพือย 
ศิลาลัย หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านนายชูศักดิ ์ภกัดี ถึง บ้าน
พ่อเพือย ศิลาลัย หมู่ที่3 (100 ม.) 

50,000 
 

- 
 

- - 50,000 
 

เขตเสา
ไฟฟ้า 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 
 

5. ขยายเขตเสาไฟฟ้า ซอยบ้านนาง
เรณู ถึง บ้านนายประเสริฐศักดิ์  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนางเรณู  
ถึง บ้านนายประเสริฐศักดิ์ 

50,000 - 50,000 - - เขตเสา
ไฟฟ้า 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 
 

6. ขยายเขตเสาไฟฟ้า จากบ้านนาง
แปลก  ถึง บ้านนางอ้วนโวงประ
โคน ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านยายโพธิ์ รอบนอก   
ถึง นายายทวน ปยุะติ 

- 50,000 - - - เขตเสา
ไฟฟ้า 

ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหนา้
บ้าน นางอวยพร 
ผูกแก้ว ถึงหน้าบ้านนางสำอางค์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากหนา้บ้านนางอวยพรผูกแก้ว 
ถึงหน้าบ้านนางสำอางค์ 

50,000 50,000 - - - เขตไฟฟ้า ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 
 

8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากเสา
ของอาจารย์ นวโก ถึงกระท่อม
ลุงศึก โพยประโคน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากเสาของอาจารย์ นวโก ถึง
กระท่อมลุงศึก โพยประโคน 

50,000 50,000 - - - เขตไฟฟ้า ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 
 

9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบา้น
นายสม เหมือนประโคน ถึงบา้น
นายต้น แก้วศร ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากบา้นนายสม เหมือนประโคน ถึง
บ้านนายต้น แกว้ศรี 

50,000 50,000 - - - เขตไฟฟ้า ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 
 

10. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรจากบ้านหมอรอ  
ชาญประโคน ถึงนานายสาน  
จันทร์ 1300 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรจากบ้านหมอรอ ชาญ
ประโคน ถึงนานายสาน  จันทร์ 1300เมตร 

50,000 50,000 - - - เขตไฟฟ้า ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 
 

11. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรจากบ้านนางรัชนีกร 
จันทร์แรม  ถึงนานายสงค์   
มั่งค่ัง  700 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรจากบ้านนางรัชนีกร 
จันทร์แรม  ถึงนานายสงค์  มั่งค่ัง  700 เมตร 

50,000 50,000 - - - เขตไฟฟ้า ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12. อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
อำเภอประโคนชัย ค่าใชจ้่ายงาน
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
หมู่ที่ 1 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค อ.ประโคนชัย 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
หมู่ที่ 1 บา้นโคกมะขาม  
ต.โคกมะขาม 

รายละเอียดปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร 
จำนวน 1 ต้น ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร 
จำนวน 4 ต้นพร้อมพาดสายอลูมิเนียมหุ ้มฉนวน
ขนาด 50 ต.มม. ระยะ 120 เมตร จำนวน 2 เส้น 
 

11,500 
 

11,500 
 

11,500 
 

11,500 
 

11,500 
 

เขตไฟฟ้า ราษฎรจะได้มี
ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

13. อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
อำเภอประโคนชยั ค่าใช้จ่ายงาน
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ.ประโคนชัย เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายงานขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 
หมู่ที่ 6 
บ้านหนองไผ่  
ต.โคกมะขาม 

รายละเอยีดปักเสาคอร. คอนกรตีขนาด 8 เมตร จำนวน 
48 ต้น พรอ้มพาดสายชนิดอลมูิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
50 ต.มม. ระยะทาง1,580 เมตร จำนวน 2 เส้น 

107,500 
 

107,500 
 

107,500 
 

107,500 
 

107,500 
 

เขตไฟฟ้า ราษฎรจะได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

14. โครงการขยายเขตแรงต่ำ + ไฟถนน  
บ้านหนองไผ่ หมูท่ี่ 6      ตำบล
โคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

รายละเอยีดปักเสา คอร. คอนกรีตขนาด 8 เมตร จำนวน 
2 ต้น พรอ้มพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 
ต.มม. ระยะทาง 75 เมตร จำนวน 2 เส้น และพาดสาย
ชนิดอลมูิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง  75 
เมตร พรอ้มติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 
2×20w  จำนวน  1 ชุด 
 

17,500 17,500 - - - เขตไฟฟ้า ราษฎรจะได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15. โครงการขยายไฟแรงต่ำ   
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7  
ตำบลโคกมะขาม สายศูนย์ ก.ศ.น. 
ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า บ้านไทยถาวร(สายศูนย์ ก.ศ.น. ตำบล
โคกมะขาม (รายละเอยีด ปกัเสาคอนกรีตอดัแรง ขนาด 
8 เมตร จำนวน 2 ต้น พร้อมพาดสายอลมูิเนียมหุม้
ฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะ 80 เมตร จำนวน 2 เส้น) 

11,750 
 

11,750 
 

- - - 
 

เขตไฟฟ้า 
แรงต่ำ 

ราษฎรจะได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

16. โครงการขยายไฟแรงต่ำ   
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7  
ตำบลโคกมะขาม  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า บ้านไทยถาวร หมูท่ี่ 7 (รายละเอยีด ปัก
เสา คอนกรีตอดัแรง ขนาด 8 เมตร จำนวน 2ต้น 
พร้อมพาดสายชนิดอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 50 
ต.มม. ระยะทาง 80เมตร จำนวน 2 เสน้) 

11,750 
 

- 
 

- - 11,750 
 

 

เขตไฟฟ้า 
แรงต่ำ 

ราษฎรจะได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

17. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านหนองอแมะ  
หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อสอ่งสว่างให้
ประชาชนในการสัญจร
ในเวลากลางคืน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหน้าหมู่บ้านติดถนนทาง
หลวงหมายเลข 24  
 

50,000 
 

- 
 

- 50,000 
 

- 
 

โคมไฟ
สาธารณะ 

ราษฎรจะได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

18. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรยีง) หมู่ที่ 
5  
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อสอ่งสว่างให้
ประชาชนในการสัญจร
ในเวลากลางคืน 

สายสามแยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 24 เข้าบ้าน
โคกเกลา (คุ้มสวายเรยีง) หมู่ที่ 5 

50,000 
 

50,000 
 

- - - 
 

โคมไฟ
สาธารณะ 

ราษฎรจะได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19. 
 

โครงการขยายไฟแรงต่ำ  บา้น
โคกมะขาม หมู่ที่ 1ตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

รายละเอียดปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร 
จำนวน 1 ต้น ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร 
จำนวน 4 ต้นพร้อมพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 50 ต.มม. ระยะ 120 เมตร จำนวน 2 เส้น 
 

23,000 
 

23,000 
 

- - - เขตไฟฟ้า ราษฎรจะได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

20. โครงการขยายเขตแรงต่ำ  บา้น
หนองไผ่ หมู่ที่ 6ตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

รายละเอียดปกัเสาคอร. คอนกรีตขนาด 8 เมตร 
จำนวน 48 ต้น พร้อมพาดสายชนิดอลมูิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง1,580 เมตร 
จำนวน 2 เส้น 

215,000 
 

215,000 
 

- - - เขตไฟฟ้า ราษฎรจะได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

21. โครงการขยายเขตแรงต่ำ + ไฟ
ถนน  บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 6      
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

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

17,500 17,500 - - - เขตไฟฟ้า ราษฎรจะได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22. โครงการขยายไฟแรงต่ำ   
บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7  
ตำบลโคกมะขาม  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 
(รายละเอียด ปักเสา คอนกรีตอัดแรง ขนาด 
8 เมตร จำนวน 2ต้น พร้อมพาดสายชนิด
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. 
ระยะทาง 80เมตร จำนวน 2 เส้น) 

11,750 
 

11,750 
 

- - - เขต
ไฟฟ้า
แรงต่ำ 

ราษฎรจะได้มี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 7 การควบคุมอาคารและระบบจราจร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการประชาสัมพันธ์เกีย่วกับ
การควบคุมอาคารในเขตตำบล 
 

เพื่อให้ประชาชนทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทั้ง  7 หมูบ่า้น 
ให้ทราบ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

การ
ประชาสัมพันธ ์

ประชาชนทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ควบคุมอาคาร 

กองช่าง 

2. โครงการวางผังเมืองรวมหรือ
ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การวางผังเมืองรวม 
หรือปรับปรุงผังเมือง
รวมชุมชน 

เพื่อวางผังเมืองรวม หรือปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชน  และการพัฒนาบุคลากรของ อปท.  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เพื่อวางและ
ปรับปรุงผังเมือง

รวมและการวางผัง
ชุมชนการพัฒนา

บุคลากรของ อปท. 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน
การส่งเสริมอาชีพ อบต.โคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และ มีรายได้ 

ประชาชน 
ในเขตตำบล 

ทั้ง  7   หมู่บา้น 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพิ่มสามารถนำความรู้ที
ได้มาพัฒนาหมู่บ้านให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น 

สำนักปลัด 
 

๒. โครงการสนับสนุนข้าวพันธุ์ด ี เพื่อให้ประชาชนมีเมล็ด
พันธุ์ที่ดีไว้ปลูก 

ประชาชน 
ในเขตตำบล 

ทั้ง  7   หมู่บา้น 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนได้เมล็ดข้าว
พันธุ์ดีในการเพาะปลูก 

สำนักปลัด 

3. โครงการอบรมการแปรรูปอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ  
มีรายได้ 

ประชาชน 
ในเขตตำบล 

ทั้ง  7   หมู่บา้น 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น  และชุมชนได้เกิด
ความสามัคคีกัน 

สำนักปลัด 

4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยง
โค – กระบอื 

เพื่อให้ได้พันธุ์โค – 
กระบือที่ดีมีคุณภาพ 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
เล้ียง โค-กระบือ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนมีพันธุ ์
โค – กระบอื ที่ด ี

สำนักปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร
ตำบลโคกมะขาม 

หมู่ที่ 1-7 
ตำบลโคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร

ตำบลโคกมะขาม 

สำนักปลัด 

6. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ตำบลโคกมะขาม หมู่ที ่1-
7 ในการส่งเสริมการเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข ่

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1-7 
ตำบลโคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและให้
ประชาชนสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

สำนักปลัด 

7. โครงการสนับสนุนแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนแพทยแ์ผน
ไทยในตำบล 

หมู่ที่ 1-7 
ตำบลโคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

เพื่อสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยในตำบล 

สำนักปลัด 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
กิจกรรม(ให้ความรู้เกีย่วกับสิทธ ิ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลโคก
มะขาม 

คนชรา คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
ตำบลโคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๕๐ 

พัฒนาคุณภาพชวีิต
คนชรา คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
ตำบลโคกมะขามกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควร
รู้ การเข้าถึงสิทธแิละสวัสดิการ
ภาครัฐ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สตรีตำบลโคกมะขาม
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิง
ควรรู้ การเข้าถึงสิทธแิละ
สวัสดิการภาครัฐ 

กลุ่มสตรี 
ตำบลโคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ 

ส่งเสริมและพัฒนาสตรี
ตำบลโคกมะขามกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้กฎหมาย
สำคัญที่ผู้หญิงควรรู้ การ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดกิาร

ภาครัฐ 

สำนักปลัด 

10. โครงการอุดหนุนกลุ่มผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวอินทรียบ์้านหนองไผ่ 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย ์
บ้านหนองไผ่ ม.6  
ต.โคกมะขาม 

อุดหนุนกลุ่มผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว
อินทรีย์บ้าน 

หนองไผ ่

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อุดหนุนกลุ่มผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว
อินทรีย์บ้าน 

หนองไผ่ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
 

สำนักปลัด 

11. โครงการอุดหนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
บ้านหนองไผ่  

เพื่ออุดหนุนกลุ่มนาแปลง
ใหญ่ บ้านหนองไผ่ ม.6  
ต.โคกมะขาม 

อุดหนุน 
กลุ่มนาแปลงใหญ่  

บ้านหนองไผ่ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อุดหนุนกลุ่มนา
แปลงใหญ่ 

บ้านหนองไผ่ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1เพื่อสืบสานภูมิปญัญา
การทําขนมพื้นบ้านให้
คนอยูในชุมชนต่อไป  
2.เพื่อส่งเสริมการใชเ้วลา
ว่างให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
3.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ฝึกอาชีพใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรม 

เยาวชน สตรี 
และผู้สูงอาย ุ

ตําบลโคกมะขาม 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนเยาวชน  
สตรีและผู้สูงอาย ุ
ที่เข้าร่วมโครงการ 

1.เยาวชน สตรีและ
ผูสู้งอายุสามารถนาํไปเป็น
อาชีพเสริมก่อให้เกิด
รายได้ต่อครอบครัว 
2.เกิดความสามัคคีอัน
นําไปสู่ชุมชนเขม้แข็ง  
 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ลานค้าชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมลานค้าชุมชน 

บริเวณชุมชนหมู่ที่ 
1-7 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีลานค้าชุมชน    ในเขต
ตำบล 

สำนักปลัด 

2. โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า
ของกลุ่มอาชีพในเขต อบต. 

เพื่อให้มีศูนย์จำหน่าย
สินค้าของกลุ่มอาชีพใน
เขต อบต. 

บริเวณพื้นที่ในเขต
ตำบลโคกมะขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีศูนย์ให้ประชาชนนำ
สินค้าของกลุ่มอาชีพมา
จำหน่าย 

สำนักปลัด 

3. โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ประจำตำบล 
 

เพื่อให้ชุมชนใช้ในการ
ตากผลผลิตทางการ
เกษตร 
 

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

- - 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ลาน
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนในชุมชนได้มี
สถานที่ในการตากผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

4. โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตำบลโคกมะขาม 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนภายใน
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน
ภายในตำบลโคก
มะขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

สามารถเพิ่มรายได้ให้
ประชาชน 

สำนักปลัด 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่า
ทางด้านการเกษตรเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนราคาข้าวตกต่ำ 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนผลิตข้าว
อินทรีย์บ้านหนองไผ่ 

เพื่อส่งออกตาม
หน่วยงานของรัฐ 
และงานOTOP 
โครงการหนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

สามารถเพิ่มรายได้ให้
ประชาชน 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการวางแผน การลงทุนและการท่องเท่ียว 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว          
ของอำเภอประโคนชัย 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
แหล่งท่องเที่ยวอันดีงาม
ของชุมชน 

ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของ
อำเภอประโคนชัย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนโครงการ ประชาชนทราบแหล่ง
ท่องเที่ยวของอำเภอประ
โคนชัย 

กองการศีกษา 
 

2. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียววนอุทยานแห่งชาต ิ
(ประสาทหินพนมรุ้ง) 

เพื่อปลูกฝั่งให้คนรุ่นหลัง
รู้จักการอนุรกัษ์
โบราณสถานเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจังหวัด 

ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดบุรีรัมย ์

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

 

จำนวนโครงการ ประชาชนรู้คุณค่าของ
อนุรักษ์โบราณสถาน  
และหวงแหน 

กองการศีกษา 
 

3. โครงการจัดกิจกรรมออกร้านงาน
วันข้าวมะลิหอม  ปลาจ่อมกุ้ง   
ชมทุ่งนกประโคนชัย 

เพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์
ประเพณีของอำเภอเพือ่
ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยวในอำเภอ 

สนับสนุนกิจกรรม
งานประเพณีอำเภอ
ประโคนชัย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกิจกรรม ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยวในเขตอำเภอ 

กองการศีกษา 
 

4. โครงการจัดงานประเพณี 
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

เพื่อจัดงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง  และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครอง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกิจกรรม นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึง
ความเป็นมาของเขาพนม
รุ้ง  และร่วมประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง 

กองการศีกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม ่

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปฏิบัติตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

ครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
ทั้ง  7  หมู่บ้าน   

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

จำนวนโครงการ ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
 

สำนักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์
และน้ำหมกัชีวภาพ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ทำปุ๋ยอินทรยี์และนำ้หมัก
ชีวภาพ 

ครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
ทั้ง 7  หมู่บา้น 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

จำนวนโครงการ ประชาชนหันมาใช้ปุย๋
อินทรีย์และน้ำหมัก
ชีวภาพในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

สำนักปลัด 

3. โครงการ “น้ำคือชีวิต” : ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ 

เพื่อเป็นการสนับสนุน
การเกษตรผสมผสาน 

แปลงเกษตร
ผสมผสาน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ

ประชาชนในพื้นที่
บริการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 

สามารถนำศาสตร์
พระราชาในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ำมา
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
รายได้ให้กับประชาชน 
เป็นกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

สำนักปลัด 

4. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวอินทรีย ์

ครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
ทั้ง 7  หมู่บา้น   

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

จำนวนโครงการ ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ปุ๋ยอินทรยี์ในเขต
ตำบล 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนประชาชน
ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ในชุมชนทั้ง 7  
ชุมชน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรยี์
เพื่อใช้ในการเกษตรกรรม 

สำนักปลัด 
 

6. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ปฏิบัติตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัและพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฯลฯ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติ
ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯลฯ 

สำนักปลัด 

7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ให้ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและแนวทางใน
การพัฒนาหมูบ่้านตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในชุมชน
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการและ
แนวทางในการพัฒนา
หมู่บ้านตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษและผกัสวนครัว 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
จากการปลูกพืชผกัปลอด
สารพิษและผักสวนครัว 

ครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  
ทั้ง  7  หมู่บา้น   

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ชุมชนสามารถปลูกพืชผกั
ปลอดสารพิษ และผักสวน
ครัว และรณรงค์ให้ลดการ
ใช้สารเคมี 

 
สำนักปลัด 

9. โครงการส่งเสริมการทำ 
ปุ๋ยหมักชวีภาพ กิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้กิจกรรม
สนับสนุนปัจจัยการผลิตการทำ
ปุ๋ยหมักชวีภาพ 

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้
มีความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตและ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้กับดิน 

กลุ่มเกษตรกรตำบล
โคกมะขามหมู่บ้าน
ละ 5 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

เกษตรกร 
ร้อยละ90สามารถ

ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
ไว้ใช้เอง 

สามารถลดต้นทุนการผลิต
โดยการใช้ปุย๋หมักชวีภาพ
ที่ผลิตใช้เองอย่างพอเพียง
และมีการรวมกลุ่มสมาชิก
ผู้ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพทุก
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอำเภอ 
ประโคนชัย 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10. โครงการส่งเสริมการผลิตและการ
ใช้เชื้อชวีินทรยี์ป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช  กิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีศูนย์จัดการศตัรูพืช
ชุมชนกิจกรรมสนับสนุนปัจจยั
กาสรผลติเชือ้ราไตรโคเดอร์มา่ 

- เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้
เชื้อชวีินทรยี์ในการป้องกนั
และกำจัดศัตรูพืช  
-เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตเชื้อชีวิน ทรีย์ใชเ้องใน
ชุมชน 

กลุ่มเกษตรกร 
ตำบลโคกมะขาม
จำนวน 80 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

เกษตรกร 
ร้อยละ90สามารถ

ผลิตและใช้สาร
ชีวินทรยี์ป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช   

เกษตรกร 
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
การผลิตร้อยละ50และ
ชุมชนมกีารผลิตเชือ้ชีวนิทรยี์
ใช้เองและจำหนา่ยให้กับ
เกษตรกร 

สำนักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอำเภอ 
ประโคนชยั 

11. โครงการไถกลบฟางข้าวกิจกรรมจดั
งานวันรณรงค์ไถกลบฟางข้าว 

เพื่อสรา้งความตระหนกัให้
เกษตรกรเห็นความสำคัญ
ในการปรับปรุงบำรุงดนิที่ดี
และเหมาะสมในการปลูก
ข้าว 

กลุ่มเกษตรกร 
ตำบลโคกมะขาม
จำนวน 80 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

เกษตรกร 
ร้อยละ90 

มีการไถกลบฟาง
ข้าว 

เกษตรกร 
มีการไถกลบฟางข้าวเพือ่
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่
ดิน สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึน้ 

สำนักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอำเภอ 
ประโคนชยั 

12. โครงการส่งเสริมการปลกูพืชหลัง
ฤดูการเก็บเกีย่ว 
-กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพชืฤดแูล้ง 
-กิจกรรมการสนับสนนุปัจจยัการ
ผลิตพืชฤดูแล้ง 
 

เพื่อเพิม่รายได้ให้แก่
ครัวเรือนเกษตรกรหลังฤดู
การทำนาและป้องกนัการ
เคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่
ต่างจังหวัดทำให้เกิดปัญหา
สังคม 

กลุ่มเกษตรกร 
ตำบลโคกมะขาม
จำนวน 80 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

เกษตรกร 
ร้อยละ90 

มีรายไดเ้สรมิจาก
การปลกูพืชฤดแูล้ง 

เกษตรกร 
มีรายไดเ้พิ่มขึน้สามารถใช้
เวลาว่างหลังฤดูการทำนาให้
เป็นประโยชน ์

สำนักปลัด 
และ สนง.

เกษตรอำเภอ 
ประโคนชยั 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 
    แผนงานการเกษตร 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13. โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 
90 วัน “ปลูกผักสวนครัว  
เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร” 
 

เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร  
ในระดับครัวเรือน ลด
รายจ่ายในการดำรงชีวิต
ของประชาชน และเพื่อ
สร้างรายได้ระยะสั้นทั้ง
ในระดับครัวเรือนและ
ระดับกลุ่มอาชีพ 

การดำเนินการทกุหมูบ้านในตำบลโคกมะขาม 
อำเภอ  ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้รับรู้และเกิด
การมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ ของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมี

การปลูกผัก
สวนครัว 

เกิดการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 
ในระดับครัวเรือน 
ลดรายจ่ายในการ

ดำรงชีวิตของ
ประชาชน และเกิด

การสร้างรายได้
ระยะสั้นทั้งในระดับ
ครัวเรือนและกลุ่ม

อาชีพ 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 
    แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมสัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำร ิ

เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนใน
ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯอบต. 
พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจา้ง 
อบต. และผู้นำ
ชุมชนและกลุ่ม 
อสม. กลุ่มอาชพี 
และประชาชนทัว่ไป 
เป็นต้น 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกิด
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของคนใน
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ
ชุมชนและเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

เพื่อให้ผู้นำชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งได้มี
ความรู้มีทักษะในการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ 

ผู้นำชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง 

100,000 100,000 100,000 - - จำนวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกิด
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของคนใน
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ในเขตตำบลโคกมะขาม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ
ในเขตตำบลโคกมะขาม 

ผู้สูงอายุภายในเขต
ตำบล 
โคกมะขาม 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

จำนวนผู้สูงอาย ุ ประชาชนมีคุณภาพชวีิต 
ที่ด ี

สำนักปลัด 

2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพกิาร 
ในเขตตำบลโคกมะขาม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ความพิการในเขตตำบล
โคกมะขาม 

 ผู้พิการหรอืทุพพล
ภาพภายในตำบล
โคกมะขาม 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จำนวนคนพกิาร ประชาชนมีคุณภาพชวีิต 
ที่ด ี

สำนักปลัด 

3. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์  
แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตตำบล
โคกมะขาม 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ แก่ผู้ป่วยโรค
เอดส์ในเขตตำบลโคก
มะขาม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ตำบลโคกมะขาม ที่
มีแพทย์รับรองและ
ทำการวินจิฉยั
เรียบร้อยแล้ว 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จำนวนผู้ปว่ย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล
โคกมะขามได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 

สำนักปลัด 

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลโคกมะขาม 

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบล
โคกมะขาม 

กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพสำหรับ
บริการประชาชน 7 
หมู่บ้าน 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์และ
แข็งแรง 

สำนักปลัด 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 99 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจัดสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ในเขตตำบล 

เพื่อจัดสวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ากไร้
ในเขตตำบล 

จัดสวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ในเขตตำบล
โคกมะขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวน
ผู้ด้อยโอกาส       
และผู้ยากไร้ 

ได้จัดสวัสดิการให้
ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ากไร้
ในเขตตำบล 

สำนักปลัด 

2. โครงการคืนสายตาแด่คนชรา 
(ผู้สูงอายุ) 
 

เพื่อจัดหาแว่นตาให้
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทาง
สายตา 

จัดหาแว่นตาให้
ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ทางสายตาในเขต
ตำบล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทาง
สายตาสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนขึ้น 

สำนักปลัด 

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงาน
สังคมสงเคราะห์และกิจกรรม 
สาธารณกุศล 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงาน
สังคมสงเคราะห์และ
กิจกรรมสาธารณกุศล 

อุดหนุนสำนักงาน
กิ่งกาชาดอำเภอ
ประโคนชัย 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนกิจกรรม ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือในกจิกรรมงาน
สังคมสงเคราะห์และ
กิจกรรมสาธารณกุศล 

สำนักปลัด/
สนง.กิ่งกาชาด 
อ.ประโคนชัย 

4. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวยัอัน
ควร 
 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
และเยาวชนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกีย่วกับการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา 

20,000 20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได้มี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวยัอันควร 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกครอบครัว 

ประชาชนทั่วไปใน
ตำบล 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนในตำบลได้
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชกิครอบครัว 

สำนักปลัด 
 
 

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ตำบลโคกมะขาม 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 
2.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่
ดีต่อการดูแลสุขภาพให้
แข็งแรง 

จัดอบรมให้ความรู้
ในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ตำบลโคกมะขาม 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพอนามยัที่ดี
ไม่น้อยกว่า  รอ้ยละ 
85 

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
2.ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง 

สำนักปลัด 
 

7. โครงการให้ความรู้เพื่อการ
พัฒนาครอบครัว 

เพื่อสนับสนุนการให้
ความรู้เพื่อการพัฒนา
ครอบครัว 

ประชาชนทั่วไปใน
ตำบล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนจะได้ความรู้เพื่อ
การพัฒนาครอบครัว 

สำนักปลัด 

8. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
ให้การช่วยเหลือและพิทักษ์
คุ้มครองแก่ สตรี เด็ก และ
เยาวชน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้การ
ช่วยเหลือและพิทักษ์
คุ้มครอง แก่ สตรี เด็ก 
และเยาวชน 

ชุมชนในตำบล 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ศูนย์ให้การช่วยเหลือและ
พิทักษ์คุ้มครอง แก่ สตรี 
เด็ก และเยาวชน 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ในตำบล 

ประชาชนทั่วไปในตำบล 
โคกมะขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในตำบลส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนในตำบล 

สำนักปลัด 
 

10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์และกิจกรรมงานสังคม
สงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณ
กุศล 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สังคมสงเคราะห์และ
กิจกรรมงานสังคม
สงเคราะห์และกิจกรรม 
สาธารณกุศลสำนักงาน
กิ่งกาชาด 

อุดหนุนกิ่งกาชาด  
อำเภอประโคนชัย 

10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

เชิงปรมิาณ 
- จำนวนเงิน 
ที่อุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้
ประสบปัญหา 

ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหาบรรเทาลง 

สำนักปลัด 

11 โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนในตำบลโคก
มะขาม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหาบรรเทาลง 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ์

อุดหนุนสำนักงาน
เหล่ากาชาด  
จังหวัดบุรีรัมย ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกิจกรรม ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านที่เป็น
ภารกิจของเหล่ากาชาด 

สำนักปลัด 

2. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
สตรีและชุมชน 

เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกครอบครัว 

ประชาชนทั่วไป                       
ในตำบลโคกมะขาม 

10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนในตำบลได้
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชกิครอบครัว 

สำนักปลัด 
 
 

3. โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่
สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรี
ด้านต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำแก่
สตรีในชุมชนและพัฒนา
สตรี 

สตรีในชุมชนทั้ง 7 
ชุมชน 

10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

พัฒนาสตรี                 
ในชุมชน 

สำนักปลัด 

4. โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1ตำบล
โคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่
ที่ 1 ตำบลโคก
มะขาม  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้านเป็นไปต
ตามมมาตรฐาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 103 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการบริหารกลุ่ม องค์กรและหน่วยงาน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่2 ตำบลโคกมะขาม  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

6. โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่3 ตำบลโคกมะขาม  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

7. โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่4  ตำบลโคกมะขาม  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 104 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการบริหารกลุ่ม องค์กรและหน่วยงาน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8. โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่5 ตำบลโคกมะขาม  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

9. โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่6 ตำบลโคกมะขาม  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

10. โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่7  ตำบลโคกมะขาม  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 105 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดการสุขภาพ กีฬาและนนัทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้น
ยาเสพติด “โคกมะขามเกมส์” 

เพื่อให้ประชาชนสนใจ
การกีฬารู้จักใช้เวลาวา่ง
และห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
“โคกมะขามเกมส์”
ประชาชนทั้ง   7  
หมู่บ้าน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและห่างไกล ยา
เสพติด 

กองการศึกษาฯ 

2. โครงการกีฬาสืบสานสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง
กายของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคก
มะขาม 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลโคกมก
มะขามจำนวน 2  
ศูนย์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เด็กปฐมวัยรู้จักคิดวิเคราะห์
จากการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จริง 

กองการศึกษาฯ 

3. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์             
ชิงถ้วยพระราชทาน                         
"พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว” 
 

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอประ
โคนชัย 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณี จ.บร. และรณรงค์
ป้องกันและต่อต้านยาเสพ
ติด 

กองการศึกษาฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 106 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดการสุขภาพ กีฬาและนนัทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  
“ประโคนชัยเกมส์”  

อุดหนนุทีท่ำการปกครอง
อำเภอประโคนชยั 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิ
อุดหนนุทีท่ำการ
ปกครองอำเภอประ
โคนชยั 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เขา้ร่วม
กิจกรรม 

สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 
 

กองการศกึษาฯ 

5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรยีน นักศกึษาและเยาวชน 
แห่งจังหวัดบุรรีัมย ์

เพื่ออดุหนุนงบประมาณ
ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสขุภาพและกฬีา
ให้กับนักเรยีน เยาวชน 
และประชาชน อย่างทั่วถึง 

นักเรยีน นักศกึษา
และเยาวชนในจงัหวัด
บุรีรัมย์มกีารออก
กำลังกายด้วยการเล่น
กีฬาเพือ่สุขภาพอย่าง
สม่ำเสมอ จนทำให้
เป็นผู้มีสุขภาพ
สมบูรณ์ทัง้ด้าน
ร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
 

นักเรยีน นักศกึษา 
และเยาวชนในเขต
จังหวัดบุรีรมัย ์อายุ
ไม่เกิน 18 ปี จาก 

9 หน่วยงาน 
จำนวน 5,000 คน 

นักเรยีนและศึกษาใน
จังหวัดบุรีรมัย์ไดม้ีการ
ออกกำลังกายด้วยการ
เล่นกีฬาเพือ่สุขภาพ 

กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดการสุขภาพ กีฬาและนนัทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6. โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิ
หอมปลาจอ่มกุ้งชมทุ่งนกประโคน
ชัย   
 

- เพื่ออุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอประโคน
ชัย  ในการจัดงาน
เทศกาลข้าวมะลหิอม
ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประ
โคนชัย   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอประ
โคนชัย 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เชิงปรมิาณ 
- 70 % ของประชาชนใน
เขตตำบลโคกมะขามได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขตตำบล
โคกมะขามได้ร่วมอนุรกัษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

- ประเพณอีันดีงาม
ท้องถิ่นยังคงอยู่ 
และสืบไป 

กองการศึกษา 

7. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบล 
โคกมะขาม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 
 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดการสุขภาพ กีฬาและนนัทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8. โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์  
(งานสถาปนาเมืองแปะ) 

- เพื่ออุดหนุนสำนักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดงาน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์   เพื่อสร้าง
จิตสำนึกของคนบุรีรัมย์ให้
เกิดความจงรักภกัดีใน
สถาบัน มีความรักชาต ิรัก
แผ่นดิน เกิดความรักสามัคคี
ของประชาชนในจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 
 
 

- คนบุรีรัมย์มี
จิตสำนึก “รักชาติ 
จงรักภักดี” 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้เข้ารว่ม
การจัดงาน
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ 
เชิงคุณภาพ 
- คนบุรีรัมย์มี
จิตสำนึกรักชาต ิ
จงรักภักด ี

- คนบุรีรัมย์มี
จิตสำนึก รักชาติ 
จงรักภักด ี
 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดการสุขภาพ กีฬาและนนัทนาการ 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  
“ประโคนชัยเกมส์” 

เพื่อให้เยาวชนประชาชน
ในเขตตำบลมีพลานามัย
ที่ดี ทำให้เกิดความ
สามัคคีและนำไปสู่การ
พัฒนาตำบล 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตตำบล 
โคกมะขาม 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เด็กและเยาวชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์และห่างไกล

จากยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก
และส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- เด็กเกิดการพัฒนาและ
เห็นความสำคัญของ
ตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

2.  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนและสุขภาพ
ร่างกาที่แข็งแรง 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

- เกิดความผกูพัน 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

3.  โครงการวันยวุบัณฑิตน้อย เพื่อมอบวุฒิบัตรให้แก่
เด็กที่จบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

- เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
และมีขวัญกำลังใจในการ
เข้าศึกษาต่อ 

กองการศึกษาฯ 

4. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
ของเด็กก่อนวยัเรียน 

- เพื่อตรวจสุขภาพและ
ตรวจภาวะโภชนาการ
ของเด็ก 

- ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

- เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเอื้อต่อการเรียนรู ้

กองการศึกษาฯ 

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

- เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่เพียงพอ 

- ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 
ทั้ง 2 ศูนย ์

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 10,000 จำนวนเด็ก
นักเรียน 

- เด็กมีอาหารกลางวัน
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6. อาหารเสริม (นม ) - เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมใน
ปริมาณทีเ่พียงพอ 

- ศพด.สังกดั อบต.โคก
มะขาม 
ทั้ง 2 ศูนย ์

2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 จำนวนเดก็นกัเรียน - เดก็มีนมดื่มในปริมาณที่
เพียงพอ 

กองการศกึษาฯ 

7. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  

เพื่อจัดสรรให้เด็กอนุบาล – 
ประถมศกึษาปีที่ 6ได้รับ
อาหารกลางวันที่เพยีงพอ
ถูกสุขลกัษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรยีน 
ชั้นอนุบาล – ป.6 ทีอ่ยู่
ในโรงเรยีนภายในตำบล
โคกมะขาม 

2,00๐,๐๐๐ 
 

2,00๐,๐๐๐ 
 

2,00๐,๐๐๐ 
 

2,00๐,๐๐๐ 
 

2,00๐,๐๐๐ 
 

จำนวนเดก็นกัเรียน เชิงปริมาณ 
- เดก็อนุบาล –  
ป.6. ในตำบลโคกมะขาม
ได้รับอาหารกลางวนัที่ถกู
ตามหลักโภชนาการ 
ครบ100 % 
เชิงคุณภาพ 
- เดก็มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ์

เพื่อให้เดก็
นักเรยีนได้รับ
อาหารกลางวันที่
เพียงพอถกู
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

8. โครงการส่งเสริมวัสดุอุปกรณ ์
สนามเดก็เล่น 

เพื่อให้เดก็ในพืน้ที่ได้มี
อุปกรณ์ในการเล่นในสนาม
เด็กเล่น 

จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์
สนามเดก็เล่น 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

อุปกรณ์สนามเดก็
เล่น                ที่

จัดซื้อ 

ทำให้เด็กในพื้นที่ได้มี
อุปกรณ์ในการเล่นในสนาม
เด็กเล่น 

กองการศกึษาฯ 

9. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพฟนั
เด็กก่อนวยัเรียน 

เพื่อสอนให้เดก็กอ่นวัย
เรียนรูจ้ักดูแลสขุภาพปาก
และฟัน 

เด็กเล็กชองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคก
มะขามและบ้านหนอง
ไผ ่

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

เพื่อสอนให้เดก็กอ่นวัย
เรียนรูจ้ักดูแลสขุภาพปาก
และฟัน 

กองการศกึษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10. อาหารเสริม (นม)โรงเรียนทั้ง 4 
โรงเรียนในตำบลโคกมะขาม 

เพื่อจัดสรรให้เด็กอนุบาล 
– ประถมศึกษาปีที่ 6 

เด็กนักเรียนทั้ง 4 
โรงเรียน 
ในตำบลโคกมะขาม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 จำนวนเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้เดก็นกัเรียนได้มี
อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนรับประทาน 

กองการศึกษาฯ 
 

11. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของบุคลากรครู
ผู้ดูแลเด็ก   
 

เพื่อให้ครูได้มีความรู้มี
ทักษะในการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ 

บุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในตำบลโคก
มะขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนครู
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพื่อให้ครูได้มีความรู้
และมีทักษะในการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพ 

 
กองการศึกษาฯ 

12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ ศพด.
สังกัด อบต.โคกมะขาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวนเด็ก
นักเรียน 

มีงบประมาณในการ
พัฒนาด้านการเรียน
การสอน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองไผ่(หมู่ที่  6) 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
ให้เด็กก่อนเกณฑ์มี
พัฒนาการที่ดี 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 
บริเวณหมู่ที่  6  

200,000 
 

- 
 

200,000 
 

- 200,000 
 

จำนวนครั้ง               
ที่ปรับปรุง 

เด็กได้รบัการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ก่อนเขา้
เรียน 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14. โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้านหนองไผ่   
(หมู่ที่  6) 

เพื่อให้ถกูสุขลกัษณะในการ
รับประทานอาหาร 

บริเวณขา้งศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้าน
หนองไผ่ หมูท่ี่  6 
จำนวน  1 หลัง และ
ห้องประกอบอาหาร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- - โครงการ            
ที่ปรับปรุง 

เด็กไดท้ี่รับประทานอาหารที่
ถูกสุขลกัษณะ 

กองการศกึษาฯ 

15. โครงการจัดซือ้เครื่องเล่นสนามศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้านหนองไผ่   
(หมู่ที่ 6) 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็กเล็ก และชว่ยส่งเสรมิการ
ออกกำลังกายของเดก็เลก็ 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
ของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก   

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- - จำนวนเครื่องเล่น
ที่จัดซื้อ 

เด็กได้รับการพฒันาการที่ดีตอ่
ร่างกายจิตใจ 

กองการศกึษาฯ 

16. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรูชุ้มชน
ในเขตตำบล 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้ 
จำนวน  1  ศนูย ์

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

จำนวนศูนย์การ
เรียนรูท้ีก่่อตั้ง 

ประชาชนในเขตตำบลได้
ศึกษาหาความรู้ในศูนย์การ
เรียนรูชุ้มชน 

กองการศกึษาฯ 

17. โครงการเยีย่มบ้านเด็กนักเรยีน  
ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

 เพี่อสร้างความสมัพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครอง 

ศพด.สังกัด อบต.โคก
มะขาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนเดก็
นักเรยีน 

สร้างความสมัพันธก์ับชุมชน
และนำข้อมูลที่ได้มา
ประกอบการจัดการเรยีนรู้ 

กองการศกึษาฯ 

18. โครงการปฐมนิเทศ และประชุม
ผู้ปกครอง เดก็ในศนูย์พฒันาฯ 

เพื่อชีแ้จงระเบียบการในการเข้า
เรียนในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

ชี้แจงระเบียบการใน
การเข้าเรียนในศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็  
 ทั้ง  2  ศนูย ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนเดก็
นักเรยีน 

ผู้ปกครองรู้ระเบียบในการนำ
เด็กเข้าศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

กองการศกึษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19. โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพื่อชี้แจงและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานการบริหาร/
จัดการเรียนการสอน 

ผู้ดูแลเด็ก / 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

จำนวนกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ 

กองการศึกษาฯ 

20. โครงการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีหลักสูตรที่มี
มาตรฐานที่สอดคล้องกับ
ชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนกิจกรรม เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความพร้อมที่จะเข้า
เรียนต่อไป 

กองการศึกษาฯ 
 

21. โครงการสายสัมพันธจ์ากบ้านสู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกมะขาม 

เพื่อชีแ้จงโครงการต่างๆที่
เกีย่วกับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ และ ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. โคกมะขาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 
แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

ได้ชี้แจงความเข้าใจ
แนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัยแก่
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษาฯ 
 

22. โครงการประเมินครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อประเมนิศักยภาพของการ
ปฏิบัติงานของผู้ดแูลเด็ก 

ผู้ดูแลเด็ก 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จำนวนคร ู ผู้ดูแลเด็กมีการ
ปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย 

กองการศึกษาฯ 

23. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มี
แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ด ี

กองการศึกษาฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนเล่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถพัฒนาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใน
สามปี 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีระยะเวลาในการพัฒนา 

กองการศึกษาฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนเล่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถพัฒนาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผน 

กองการศึกษาฯ 
 

25. โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อคร ู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้า            
ร่วมโครงการ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถคระหนักถึง
ความกตัญญูกตเวท ี
ต่อครู 

กองการศึกษาฯ 
 
 

26. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

ผ่านการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก 

กองการศึกษาฯ 
 

27. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน  และชุมชน 

นักเรียนประชาชน
ในเขตตำบล 

60,000 60,000 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

นักเรียนและประชาชน
ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 
กองการศึกษาฯ 

28. โครงการคนเก่งคนดี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมอันดี
เสริมสร้างความกตัญญูกตเวที
พัฒนาความคิดและ
จินตนาการที่สร้างสรรค์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กมีคุณธรรมอันดี
เสริมสร้างความกตัญญู
กตเวทีพัฒนาความคิด
และจินตนาการที่
สร้างสรรค ์

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29. โครงการเล่าเร่ืองให้เพื่อนฟัง เพื่อให้เด็กมีทักษะทาง
ภาษาและกลา้แสดงอออก
ในทางที่ถูกต้อง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กมีทักษะทางภาษาและ
กล้าแสดงอออกในทางที่
ถูกต้อง 

กองการศึกษาฯ 
 

30. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
ของเด็กก่อนวยัเรียน 

เพื่อให้เด็กรู้จักการเลือก
รับประทานอาหารที่ถูก
ลักษณะมีสุขภาพแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กรู้จักการเลือก
รับประทานอาหารที่ถูก
ลักษณะมีสุขภาพแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย 

กองการศึกษาฯ 
 

31. โครงการสายใยรักในครอบครัว เพื่อสานสัมพันธ์ความ
อบอุ่นในครอบครัวและได้
มีกิจกรรมร่วมกันอยา่ง
ใกล้ชิด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กและผู้ปกครองสาน
สัมพันธ์ความอบอุ่นใน
ครอบครัวและได้มีกิจกรรม
ร่วมกันอยา่งใกล้ชิด 

กองการศึกษาฯ 
 
 

32. โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็ก
ก่อนเรียน 

เพื่อให้เด็กผู้ปกครองมี
ความใกล้ชิดกันและเพือ่
พัฒนาทักษะการฟังการพุด 
ฝึกสมาธิสร้างพัฒนาการ
แก่เด็กและปลกูฝังนิสัยรัก
การอ่านในเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กผู้ปกครองมีความใกล้ชิด
และเพื่อพัฒนาทกัษะการฟัง
การพุด ฝึกสมาธิสร้าง
พัฒนาการแก่เด็กและ
ปลูกฝังนิสัยรักการอา่นใน
เด็ก 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33. โครงการธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้
และทำกจิกรรมในวัน
สำคัญทางศาสนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กเล็กได้เห็น
ความสำคัญทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ 
 

34. โครงการศึกษานอกสถานที ่
 

เพื่อให้เด็กเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้และสัมผัสของจริง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
และสัมผัสของจริง 

กองการศึกษาฯ 
 

35. โครงการหนูน้อยรู้จกักฎจราจร เพื่อให้เด็กรู้จักกฎจราจร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

เด็กรู้จักกฎจราจร กองการศึกษาฯ 
 

36. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถและทักษะ
เบื้องต้นของเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กรู้จักนำความรู้
หรือประสบการณ์ที่เกิด
จากการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

นักเรียนมี
พัฒนาการและมี
คุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เด็กมีพัฒนาด้าน
ร่างกาย สติปญัญา 
อารมณ์ และสังคม 

กองการศึกษาฯ 

37. โครงการประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคก
มะขาม 

ครูผู้ดูแลเด็ก 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38. โครงการอบรมศีลธรรม                  
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลกัธรรมของ
ศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดี
งามมีศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง
ไผ่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมของ
ศาสนา สร้างจิตสำนึก
ที่ดีงามมีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

กองการศึกษาฯ/
โรงเรียนบ้าน

หนองไผ่ 

39. โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด
วิเคราะห์จากการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์จริง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบล 
โคกมะขามจำนวน 
2  ศูนย ์

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เด็กปฐมวัยรู้จักคิด
วิเคราะห์จากการ
เรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จริง 

กองการศึกษาฯ 

40. โครงการประเพณีวันลอยกระทง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบังานประเพณีใน
ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบล 
โคกมะขามจำนวน 
2  ศูนย ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เด็กเล็กในตำบลโคกมก
มะขามได้รู้จักประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

41. โครงการประเพณีวันสงกรานต์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบังานประเพณีใน
ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบล 
โคกมะขามจำนวน 
2  ศูนย ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เด็กเล็กในตำบลโคกมก
มะขามได้รู้จักประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 119 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42. โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลโคกมะขาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลโคกมะขาม
จำนวน 2  ศูนย ์

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลโคกมะขามได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
กองการศึกษาฯ 

43. โครงการวันพ่อ เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในตำบลโคกมะขามได้
ระลึกความสำคัญในวันพ่อ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลโคกมะขาม
จำนวน 2  ศูนย ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กในตำบลโคกมะขาม
ได้แสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย ์

กองการศึกษาฯ 

44. โครงการวันแม ่ เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในตำบลโคกมะขามได้
ระลึกความสำคัญในวันแม ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบล 
โคกมะขามจำนวน 2  
ศูนย์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กในตำบลโคกมะขาม
ได้แสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อพระราชิน ี

กองการศึกษาฯ 

45. โครงการเด็กปฐมวัยหวัใจ
ชาวพธุ 

เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมใน
ด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลโคกมะขาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลโคกมะขาม
จำนวน 2  ศูนย ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลโคกมะขามได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
กองการศึกษาฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46. โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในตำบลโคก
มะขามได้ร่วมทำกจิกรรม
ในวันขึ้นปีใหม ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลโคกมะขาม
จำนวน 2  ศูนย ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กเล็กในตำบลโคก
มะขามได้ร่วมทำ
กิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่
ร่วมกัน 

กองการศึกษาฯ 

47. โครงการสายสัมพันธจ์ากบ้านสู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการแสดงความ
รัก  ความห่วงใยระหวา่ง
บุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กับผู้ปกครองเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเด็ก และ
ผู้ปกครองมีความเข้าใจ
ในบทบาทและหนา้ที ่

กองการศึกษาฯ 
 
 

48. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.โคกมะขามและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ไผ่เกิดความสวยงาม  น่า
อยู่ นา่มอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 
ศูนย์ให้มีภาพแวดล้อม
ที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49. โครงการก่อสร้างป้ายชือ่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกมะขาม 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขามและศูนย์
พัฒนาฯเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
มะขาม 

กองการศึกษาฯ 

50. โครงการปรับปรุงหลังคาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกมะขาม 

เพื่อปรับปรุงหลังคาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
มะขามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.  โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เพื่อปรับปรุงหลังคาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกมะขามและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ไผ่ 

กองการศึกษาฯ 

51. โครงการติดตั้งเหล็กดัดภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโคก
มะขาม  

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและป้องกันของสูญ
หายของทรัพย์สินภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

ทำให้เกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและป้องกนัของ
สูญหายของทรัพย์สิน
ภายในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

กองการศึกษาฯ 

52. ค่าจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดต้ัง
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กตำบล
โคกมะขาม 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 
ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองไผ่ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

ทำให้เกิดความปลอดภัย
ภายในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
อบต.โคกมะขาม และศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้านหนองไผ ่

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53. โครงการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
รักษาสุขภาพของตนเอง 

เด็กนักเรียน ศพด.
อบต.โคกมะขาม 
และ ศพด.บ้าน
หนองไผ่ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกิจกรรม เด็กรู้จักรักษาสุขภาพ
ของตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

54. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขาม 
สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวนเด็ก
นักเรียน 

มีงบประมาณในการ
พัฒนาด้านการเรียน
การสอนต่างๆ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

55. โครงการวันไหว้ครู เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดง
ความเคารพความกตัญญู
กตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 

เด็กเล็กได้แสดง
ความเคารพ ความ
รักต่อครูผู้มีพระคุณ 

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

เด็กเล็กได้แสดงความ
เคารพ ความรักต่อครูผู้
มีพระคุณ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็กรัก
และเห็นคุณค่าของชุมชน 

เด็กเล็กรู้สึกรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50ของเดก็
เล็กมรีกัและหวง
แหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เด็กเล็กรักและเห็น
คุณค่าของชุมชนที่ตน
อาศัยอยู ่

กองการศึกษา 

57. โครงการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่อเฝ้าระวังรักษา
สุขภาพเด็กที่เจ็บป่วย
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สุขภาพอนามัยที่ดี
และมีความสุข 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50ของเดก็
เล็กได้รับการดแูล
อย่างใกล้ชิดและถกู
วิธีขณะที่เจ็บป่วย 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและมี
ความสุข 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58. โครงการวันอาษาฬหบูชา-วัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนา 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนได้
ถูกต้องตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 

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

เด็กเล็กมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนา 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกเนื่องใน
งานวันปิยมหาราช 

อบต.ร่วมกับ อำเภอ  
จัดงานวัน 
ปิยมหาราช 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

น้อมรำลึกในงานวันปยิ
มหาราช 

กองการศึกษาฯ 

2. โครงการสนับสนุนงานประเพณี
ท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา 

เพื่อสนับสนุนงาน
ประเพณีท้องถิ่นและ
กิจกรรมทางศาสนา 

จัดงานประเพณี
ท้องถิ่นและ
กิจกรรมทางศาสนา
ในตำบล 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

3. โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 

จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ในเขต
ตำบลโคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนแสดงถึง
ความจงรักภกัดี 

กองการศึกษาฯ 

4. โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนอนุรกัษ์
ประเพณีในท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา
ประจำตำบล 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

กองการศึกษาฯ 

5. โครงการจัดงานเทศกาล “ข้าว
หอมมะลิ  ปลาจอ่มกุ้ง  ชมทุ่ง
นกประโคนชัย” 

เพื่อสนับสนุนเทศกาล
ข้าวหอมมะลิฯ ตาม
ประเพณ ี

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอประ
โคนชัย 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้า          
ร่วมโครงการ 

ประชาสัมพันธ์งาน
เทศกาลฯและร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

 กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6. โครงการส่งเสริมประเพณวีันลอย
กระทง 

เพื่อให้ประชาชนอนุรกัษ์
ประเพณีในทอ้งถิ่น 

จัดงานวนัลอยกระทง
ในเขตตำบลโคก
มะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนร่วมอนุรกัษ์
ประเพณที้องถิ่น 

กองการศกึษาฯ 

7. โครงการบวชเณรภาคฤดูรอ้น เพื่อปลูกฝงัคุณธรรมเละ
จริยธรรมในแกเ่ดก็และ
เยาวชน 

จัดบวชเณรภาคฤดู
ร้อนเยาวชนตำบล
โคกมะขาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เขา้            
ร่วมโครงการ 

เยาวชนตำบลโคกมะขาม
จะได้อบรมด้านศาสนา 

กองการศกึษาฯ 

8. โครงการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ เพื่ออนุรกัษ์วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

ประชาชน 7 หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เขา้                
ร่วมโครงการ 

ได้อนุรกัษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศกึษาฯ 

9. โครงการจัดงานตกับาตรเทโวโหณะ เพื่อส่งเสริมและอนรุักษ์ไว้
ซ่ึงขนบธรรมเนยีมประเพณี
อันดีงาม 

ประชาชน 7 หมู่บ้าน 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เขา้                
ร่วมโครงการ 

ประชาชนในทอ้งถิน่เห็น
ความสำคัญของงานตัก
บาตรเทโว 

กองการศกึษาฯ 
 
 

10. โครงการส่งเสริมงานรฐัพิธแีละงาน
สำคัญทางราชการ 

เพื่อเฉลิมฉลอง 
เทิดพระเกยีรติ สดุดีมหา
ราชา มหาราชินีฯลฯ 

อุดหนนุทีท่ำการ
ปกครอง              
อำเภอประโคนชยั 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนกจิกรรม สามารถเป็นการเฉลิม
ฉลอง เทิดพระเกยีรต ิ
สดุดีมหาราชา มหาราชนิี
ฯลฯ 

กองการศกึษาฯ 
 

11. โครงการจัดงานประเพณขีึ้นเขา
พนมรุ้ง 

เพื่อส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณขีึ้นเขาพนมรุ้ง 

อุดหนนุทีท่ำการ
ปกครองจังหวัด
บุรีรัมย ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกจิกรรม เพื่อส่งเสริมงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

กองการศกึษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของ
สังคมในมิติศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
มารยาทไทย ปลูกฝัง
ค่านิยมพื้นฐาน ปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศอาเซียน 

เด็กและเยาวชนในศูนย์เฝ้า
ระวังในสถานศึกษาพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันของสังคม
ในมิติวัฒนธรรมโดยมี
การขับเคลื่อนกิจกรรม
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอ 

 กองการศึกษาฯ 
 

13. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ของสังคมในมิติวัฒนธรรม  
อำเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์   

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของ
สังคม 

เด็กและเยาวชนในศูนย์เฝ้า
ระวังในสถานศึกษาพื้นที ่
 อ.ประโคนชัย 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนกิจกรรม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
เยาวชนในพื้นที ่

กองการศึกษาฯ 

14. โครงการส่งเสริมประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เพื่อให้ประชาชนอนุรกัษ์
ประเพณีในท้องถิ่น 

จัดงานวันลอยกระทงใน
เขตตำบลโคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเองทั้งด้านโภชนาการ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนในเขต
ตำบลโคกมะขาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้สูงอายุ
และประชาชนที่

เข้าร่วมโครงการ / 
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุได้ 
รับความรู้ ความเขา้ใจ
หลักการและวธิีพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

16. โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ 
 (งานวันสถาปนาเมืองแปะ) 

เพื่อสร้างจิตสำนึกของคน
บุรีรัมย์  ให้เกิดความ
จงรักภักดีในสถาบัน               
มีความรักชาติ รกัแผ่นดิน 
เกิดความรักสามัคคี 
ของประชาชน 

คนบุรีรัมย์มี
จิตสำนึก รักชาติ   
จงรักภักด ี

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เกิดจิตสำนึกในความ
รักชาติ รักแผ่นดิน 
ก่อให้เกิดความรกั
ความสามัคคีของ
ประชาชนในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

กองการศึกษาฯ 

17. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อให้ได้เรียนรู้การใช้
ชีวิต 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขามและ
นักเรียนในเขตพื้นที่ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กเกิดการพัฒนาและ
เห็นความสำคัญของ
ตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

18. โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเกิดความ
สามัคคี 

ศพด.สังกัด  
อบต.โคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เกิดความสามัคคี กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19. โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อจัดกิจกรรมวันไหว้คร ู ศพด.สังกัด  
อบต.โคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อให้เล็กเล็กเล็งเห็น
ความสำคัญของครู 

กองการศึกษาฯ 

20. โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เล็งเห็น
วัฒนธรรมของไทย 

ศพด.สังกัด  
อบต.โคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อให้เล็กเล็กเล็งเห็น
ความสำคัญของ
ประเพณีไทย 

กองการศึกษาฯ 

21. โครงการประเพณีวันลอยกระทง 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เล็งเห็น
วัฒนธรรมของไทย 

ศพด.สังกัด  
อบต.โคกมะขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อให้เล็กเล็กเล็งเห็น
ความสำคัญของ
ประเพณีไทย 

กองการศึกษาฯ 

22. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เล็งเห็น
วัฒนธรรมของไทย 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 
และนักเรียนในเขต
พื้นที่ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

 เด็กเกิดการพัฒนา
และเห็นความสำคัญ
ของตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

23. โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อให้เล็กเล็กเล็งเห็น
ความสำคัญของพ่อ 

กองการศึกษาฯ 

24. โครงการวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

ศพด.สังกัด อบต.
โคกมะขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อให้เล็กเล็กเล็งเห็น
ความสำคัญของแม ่

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 5 การอนุรักษ์เชิดชูศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงาน
ประเพณีถวายเทียนพรรษา 

เพื่อเล็งเห็นความสำคัญ
ของวัฒนธรรมของไทย 

 ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลโคก
มะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อเล็งเห็น
ความสำคัญของ
วัฒนธรรมของไทย 

กองการศึกษาฯ 

26. โครงการประเพณีลอยกระทง  เพื่อเล็งเห็นความสำคัญ
ของประเพณีของไทย 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลโคก
มะขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อเล็งเห็น
ความสำคัญของ
ประเพณีของไทย 

กองการศึกษาฯ 

27. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
“มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์”
ประเพณีท่องเท่ียวปราสาทเมือง
ต่ำตามอารยธรรมขอม 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เพื่ออุดหนุนในการ
ดำเนินการตาม
โครงการ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

การดำเนินงานตาม
โครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28. โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษาอำเภอประโคนชยั 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เพื่ออุดหนุนในการ
ดำเนินการตาม
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

การดำเนินงานตาม
โครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เกิดความรักความสามัคคี
กัน 

ชุมชนหมู่ที่ 1-7 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนในชุมชนเกิด
ความรักความสามัคคี
กัน 

สำนักปลัด 

2. โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแนวทาง
ความต้องการ วิธี
แก้ปัญหา ฯลฯ 

จัดเวทีประชาคมใน
ชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

สำนักปลัด 

3. โครงการประชาสัมพันธ์งาน
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนทราบถึง
การปฏิบัติงานของ อบต. 

จัดทำป้าย  แผ่นพัก  
ใบปลิว  โปสเตอร์  
ประชาสัมพันธก์าร
ปฏิบัติงานของ 
อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกิจกรรม ประชาชนทราบถึงการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

สำนักปลัด 

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

ชุมชนในเขตตำบล  
หมู่ที่  1-7 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้รับรู้การปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชนในเขตตำบล 

เพื่อให้ประชาชนได้เสนอ
ปัญหาความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริงและ
แก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 

ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนแต่ละชุมชน
จัดทำแผนชุมชนทั้ง  
7  ชุมชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการ 

สำนักปลัด 
 

6. โครงการส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูประดับท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์

ประชาชนหมู่ที่ 1-7 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคม 

สำนักปลัด 

7. โครงการประกวดหมูบ่้านน่าอยู่
ในเขตตำบล 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนในการจัด
ชุมชนให้น่าอยู ่

จัดประกวดหมู่บ้าน
น่าอยู่ในเขตตำบล  
ชุมชนทั้ง  7  
หมู่บ้าน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนหลังคา
เรือน 

ประชาชนมีแรงจูงใจใน
การพัฒนาชุมชนให้นา่
อยู ่

สำนักปลัด 

8. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยจราจรและการขับขีอ่ย่าง
ปลอดภัย 

เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร
ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนตำบลโคก
มะขาม 

เยาวชนและ
ประชาชนตำบล 

โคกมะขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ทำให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
มีวินัยและเคารพกฎ
จราจร 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ 
ของชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความจงรักภกัดีต่อ
สถาบัน 

จัดอบรมประชาชน
ให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรม ประชาชนเกิดความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
มากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

10. 
 

โครงการสร้างค่านิยมตามวิถี
ประชาธิปไตย 

เพื่อสร้างค่านิยมให้คน
ไทยเห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนตำบลโคก
มะขาม  
 หมู่ที่ 1- 7 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ปลูกฝังการสร้าง
ค่านิยมให้คนไทยเห็น
คุณค่าและความสำคัญ
ของประชาธิปไตย 

สำนักปลัด 

11. โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

       ประชาชนใน
ตำบล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีสมาชิก
ในครอบครัว 

สำนักปลัด 

12. โครงการส่งเสริมความรู้ให้แก่
บุคลากรท้องถิ่นเร่ืองการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

เพื่อให้สังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกัน 
แก้ไขปัญหา และสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา
ในพื้นที่ 

ประชาชนในตำบล
โคกมะขาม 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนเห็น
ความสำคัญของปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13. ส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร/
พนักงานในเรื่องเกี่ยวกบัการ
พัฒนาสตรี 

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่
บุคลากร/พนักงานใน
เร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนา
สตรี 

บุคลากร/พนักงาน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

บุคลากรมีความรู้ใน
เร่ืองเกี่ยวกับการ
พัฒนาสตร ี

สำนักปลัด 

14. โครงการหน้าบ้าน  น่ามอง 
ตำบลโคกมะขามน่าอยู ่

เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เป็นระเบียบและสวยงาม  
เพื่อลดปริมาณขยะ 

ทุกครัวเรือนใน
ตำบลโคกมะขาม
หมู่ที่ 1 - 7   

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบและสวยงาม 

สำนักปลัด 

15. โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอย 

เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่
เหมาะสมในการกำจัด
ขยะมูลฝอยที่เป็น
ระเบียบ 

บริเวณสถานที่
กำจัดขยะมูลฝอย
ภายในเขตตำบล 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

ชุมชนได้รับการกำจัด
ขยะที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

16. โครงการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจาก
ไทยถาวร เป็น ด็อมประ 

เพื่อดำรงรักษาประวัติ
ความเป็นมาของหมู่บา้น 

เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน
จากไทยถาวร  เป็น  
“ด็อมประ” หมู่ที ่7 

20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 20,000 ชื่อหมู่บ้าน ดำรงรักษาประวัติ
ความเป็นมาของ
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด 

17. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเรียนรู้และเตรียม
ความพร้อมกอ่นการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

ประชาชนตำบลโคก
มะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายขึ้นเพือ่
เตรียมพร้อมก่อนการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซ่ียน 

สำนักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 135 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18. โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย
และพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลโคกมะขาม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรสภาเด็กฯในด้าน
การทำงานต่างๆให้เกิด
ประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็ง 

เด็กและเยาวชนใน
ตำบลโคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรสภาเด็กฯ
ในด้านการทำงาน
ต่างๆให้เกิด
ประสิทธิภาพละความ
เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 
 
 

19. โครงการพลังเยาวชนเข้มแข็ง เพื่อให้เด็กเยาวชนเกิด
พลังในการดำเนินงาน 
การทำงานเป็นทีม และ
การสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง 

เด็กและเยาวชนใน
ตำบลโคกมะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อให้เด็กเยาวชนเกิด
พลังในการดำเนินงาน 
การทำงานเป็นทีม 
และการสร้างองค์กรที่
เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

20. โครงการศึกษาดูงาน  
"ศูนย์เยาวชนต้นแบบ" 
 

เพื่อศึกษาศูนย์เยาวชน
ต้นแบบและนำมาจัดตั้ง
ศูนย์เยาวชนระดับตำบล 

1 ครั้ง 20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 20,000 จำนวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

จัดตั้งศูนย์เยาวชน
ระดับตำบล 

สำนักปลัด 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21. โครงการศึกษาดูงาน  
"ศูนย์เยาวชนต้นแบบ" 
 

เพื่อศึกษาศูนย์เยาวชนต้นแบบ
และนำมาจัดตั้งศูนย์เยาวชน
ระดับตำบล 

1 ครั้ง 20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 20,000 จำนวนผู้เข้า                
ร่วมโครงการ 

จัดตั้งศูนย์เยาวชน
ระดับตำบล 

สำนักปลัด 

22. โครงการจัดซ้ือรถเก็บขยะ
ประจำตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้มีที่รองรับขยะในชุมชน
และปลูกฝังให้ประชาชนรู้จกั
รักษาความสะอาด 

รถเก็บขยะ 2,000,000 - - - - จำนวนรถ เพื่อให้เกิดสุขลักษณะ
แก่ประชาชน 

สำนักปลัด 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการรณรงค์ และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ชุมชนในเขตตำบล   
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อลดปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัด 

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน
ให้แก่สุนัขในตำบล 

ชุมชนในเขตตำบล   
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนสุนัข ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

สำนักปลัด 
 

3. โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง  
และป้องกันโรคไข้หวัดนก 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
โรคไข้หวัดนก 

ชุมชนในเขตตำบล   
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

สำนักปลัด 

4. โครงการส่งเสริมโภชนาการ 
หญิงมีครรภ์ 
 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
ของหญิงมีครรภ์ 

จัดอบรมเกี่ยวกับ
โภชนาการให้กับหญิง 
มีครรภ์ในเขตตำบล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

หญิงมีครรภ์ได้ความรู้
เร่ืองเกี่ยวกับ
โภชนาการ 

สำนักปลัด 

5. โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้
ด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
ผู้สูงอายุได้พบปะและ
เปลี่ยนความเห็นและได้
ทำกิจกรรมร่วมกัน 

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่  60 ปี
ขึ้นไปในเขตตำบลโคก
มะขาม 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุปฏิบัติตวัให้
ถูกต้องสมวัย  และได้
ทำกิจกรรมร่วมกัน 

สำนักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6. โครงการเฝ้าระวังและควบคุม
การระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย  
พยาธิในสัตว ์

เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกัน
โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว ์

จัดซื้อวัคซีนและ
แจกจา่ยให้
ประชาชนเพื่อ
ป้องกันโรค 
ปากเท้าเปื่อยใน
สัตว์ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

สามารถป้องกันการ
เกิดโรคปากเท้าเปื่อย
ในสัตว์ 

สำนักปลัด 

7. โครงการจัดซ้ือน้ำยาเคมีพ่น
กำจัดยุงชนิดหมอกควัน 
(ไซเปอร์เบทธิน) 

เพื่อป้องกันและกำจัด
ยุงลายในเขตตำบล 

พ่นหมอกควันสาร
กำจัดยุงลายให้
ประชาชนในชุมชน
และควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุย์ุงลาย 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปริมาณน้ำยาเคมี
ที่จัดซื้อ 

ชุมชนปลอดยุงลาย  
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัด 

8. โครงการจัดซ้ือสารเคมีฟอส 
(ทรายอะเบท) 

เพื่อป้องกันและกำจัด
ยุงลายในเขตตำบล 

ชุมชนในเขตตำบล   
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนที่จัดซ้ือ ชุมชนปลอดยุงลาย  ปลอด
โรคไข้เลือดออก 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9. โครงการรวมพลังต้านเบาหวาน
เพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข 
 
 

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

ชุมชนตำบล 
โคกมะขาม 

หมู่ที่  1 – 7 

20,000 
 

20,000 
 

- 
 

- 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

- ชุมชนตำบลโคกมะขาม
มีสุขภาพแข็งแรง  และ
ลดอัตราการเกิด
เบาหวานให้นอ้ยลง 
- ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริโภคและ
การออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ 

สำนักปลัด 
 

10. โครงการอบรมป้องกันและ
รณรงค์แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
โรคเอดส์ 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีการป้องกันและ
บำบัดรักษาโรคเอดส์ 

ชุมชนในเขตตำบล  
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

10,000 
 

- 
 

10,000 
 

- 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนทราบวิธีการ
ป้องกันภัยเอดส ์

สำนักปลัด 

11. โครงการจัดซ้ือวัคซีนป้องกันและ
กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน
ให้แก่สุนัขในตำบล 

ชุมชนในเขตตำบล  
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จำนวนวัคซีน           
ที่จัดซื้อ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามยัที่ด ี
 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12. โครงการจัดซ้ือวัคซีนป้องกันและ
กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน
ให้แก่สุนัขในตำบล 

ชุมชนในเขตตำบล  
ทั้ง  7  หมู่บ้าน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จำนวนวัคซีน           
ที่จัดซื้อ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามยัที่ด ี
 

สำนักปลัด 

13. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ 

เพื่อให้ความรู้ในเร่ืองของ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ 

ประชาชนตำบลโคก
มะขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

ประชาชนในตำบลได้รับ
ความรู้ในเรือ่งของการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดตอ่ 

สำนักปลัด 
 

14. โครงการอบรมการบริหาร
จัดการขยะและทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของประชาชนตำบล 
โคกมะขาม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
การจัดการขยะมูลฝอย
และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

คณะทำงานด้าน
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน
และประชาชนทัว่ไป 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ได้รับ
บริการไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

หมู่บ้านมีประสทิธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่เพิ่มขึน้ ลด
งบประมาณเพือ่การ
จัดการขยะมูลฝอยและ
การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้าน สาธารณสุข 

เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนา
ศักยภาพงานด้านสาธารณสุข 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
อบต. พนักงานสว่น
ตำบลและพนกังานจ้าง 
อบต. และผู้นำชุมชน 
และกลุ่ม อสม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้เข้า               
ร่วมโครงการ 

เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนา
ศักยภาพงานด้านสาธารณสุข 

สำนักปลัด 

16. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน 
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานต่างๆ
เกี่ยวกบัด้านสาธารณสุข 

ตำบลโคกมะขาม   100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนงานต่างๆ
เกี่ยวกบัด้านสาธารณสุขให้
ทันสมัย มากขึ้น 

สำนักปลัด 

17. โครงการคัดแยกขยะ  เมือง
สะอาด  ชาติประหยัด 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นได้
เข้าใจในการคัดแยกและจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ประชาชนตำบล 
โคกมะขาม  
หมู่ที่ 1 - 7 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปริมาณขยะ 
ในชุมชน 

เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ และประชาชน ใน
การบริหารจัดการขยะอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

18. โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน
และการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน 

อปพร.และหนว่ย
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (FR) ในตำบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

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

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ตำบลโคก
มะขาม ได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จำนวนสุขนัขและ
แมวที่ได้รับการฉีด
วัคซีน 

สุนัขและแมวในพื้นที่
ตำบล      โคกมะขาม
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักปลัด 

20. โครงการจัดซื้อถังขยะอันตราย 
พร้อมติดตั้งภายในตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม
แรงจูงใจให้ประชาชนมี
การคัดแยกขยะตา่งๆและ
การคัดแยกขยะอันตราย
จากต้นทาง 
 
 

ประชาชนมีการคัด
แยกขยะอันตราย
จากต้นทาง 

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

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะในชุมชน
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อสำรวจขอ้มูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ    เจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ตำบลโคก
มะขาม ได้รับการ
สำรวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จำนวนสุขนัขและ
แมวที่ได้รับการ
สำรวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

สุนัขและแมวในพื้นที่
ตำบล      โคกมะขาม
ได้รับการสำรวจและ
ขึ้นทะเบียนสัตว ์

สำนักปลัด 

22. อุดหนุนงบประมาณสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการตาม
แนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนการปฏิบัติ
ตามแนวทาง
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 
7 หมู่บ้านๆ ละ 
20,000 บาท 
 

14๐,๐๐๐ 14๐,๐๐๐ 14๐,๐๐๐ 14๐,๐๐๐ 14๐,๐๐๐ ดำเนินการตาม
แนวทาง

พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขตาม
แนวทางพระราชดำริ 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23. โครงการ “จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณะกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์” 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบปัญหา ในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงรวม
ตำบลโคกมะขาม 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ์

10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

10,000 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

เชิงปรมิาณ 
- จำนวนเงิน 
ที่อุดหนุน 

เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ

เดือดร้อนผู้ประสบ
ปัญหา 

ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหาบรรเทา
ลง 

สำนักปลัด 

24. โครงการรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักและเข้าใจการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
และสร้างรายได้จากการ
จำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัด
แยกดว้ยตนเอง 
 

ประชาชนในเขต
บริการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
โคกมะขาม 
จำนวน 7 หมูบ่้าน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชน 
ตำบลโคกมะขาม 
มีจิตสำนึก 
ในการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25. โครงการขับเคลื่อนตามพันธกจิสภากาชาดไทย 
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่
ระบาดจากเช้ือโรคร้ายแรงในเขตพื้นที่อำเภอ
ประโคนชัย (กิจกรรมกิ่งกาชาดอำเภอประโคน
ชัย) 

เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบปัญหา 
ในเขตอำเภอประ
โคนชัย ซ่ึงรวมตำบล
โคกมะขาม 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อำเภอประโคนชัย 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 
 

เชิงปรมิาณ 
- จำนวนเงิน 
ที่อุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบ
ปัญหา 

ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหาบรรเทา
ลง 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26. โครงการขอรับการสนับสนุน 
จัดหาเครื่องมือในการตรวจ
โรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19) และโรค
อื่น ๆ  
 

1) ทำให้ประชาชนได้รับการคัดกรอง 
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และสามารถแก้ไขปญัหากรณี
เกิด โรคระบาดหรือภัยพบิัติฉุกเฉินได้
ทันท่วงทีและทั่วถึง 
2) มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงานที่จำเป็นและเพียงพอต่อ
การทำงาน 
3) รองรับสถานการณ์ผู้ติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของโรงพยาบาล 
 

อุดหนุน
โรงพยาบาล
ประโคนชัย 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

เชิงปรมิาณ 
- จำนวนเงิน 
ที่อุดหนุน 

เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ

เดือดร้อนผู้ประสบ
ปัญหา 

ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหาบรรเทา
ลง 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน 

หมู่ที่ 1-7/อำเภอ 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อให้มีจำนวน
อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือนรองรับ
การบริการประชาชน 

สำนักปลัด 
 

2. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภัยและการปอ้งกันภยัแก่
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัสาธารณภัยตา่งๆ 

ประชาชนในตำบล
โคกมะขาม 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัสาธารณะภยั
ต่างๆ 

สำนักปลัด 

3. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับตำบล 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน 

ชุมชนหมู่ที่ 1-7 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จำนวนศูนย์ที่
ก่อสร้าง 

เพื่อลดปัญหาอบุัติเหตุ
บนท้องถนน 

สำนักปลัด 

4. โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ  
อปพร. ประจำตำบล 

เพื่อจัดตั้งศูนย์อำนวยการ 
อปพร.ประจำตำบล 

จัดตั้งศูนย์
อำนวยการ อปพร. 
ประจำตำบล 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จำนวนศูนย์ที่
ก่อตั้ง 

ชุมชนในเขตตำบลได้มี
ส่วนร่วมในการดูแล
ชุมชน 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
หน่วยบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับตำบล (FR) 

เพื่อจัดตั้งหน่วยบรกิาร
การแพทย์ฉุกเฉินระดบั
ตำบล (FR)ในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น 

จัดตั้งหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับตำบล (FR)ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ที่จะเกิดขึ้นในเขต
ตำบล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ในเขตตำบลได้มหีน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับตำบล (FR) ในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลัด 

6. โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภยั 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนที่
เกิดจากสาธารณภยัต่าง 
ๆ 

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนที่
เกิดจากสาธารณภยั
ต่างๆ ในเขตตำบล 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือได้ทันการณ์ 

สำนักปลัด 

7. โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดภัยแล้งในตำบล 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ 

2,000,000 
 

- - - - จำนวนรถที่จัดซ้ือ ประชาชนบรรเทา
ความเดือดร้อนกรณี
เกิดภัยแล้ง 

สำนักปลัด 

8. โครงการจัดซ้ือน้ำมันเพื่อ
สนับสนุนรถบรรทุกในการ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อสนับสนุนรถบรรทุก
ในการบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดซื้อน้ำมันเพื่อ
สนับสนุนรถบรรทุก
ในการบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000 - 10,000 
 

- 
 

10,000 
 

ปริมาณที่จัดซ้ือ ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงท ี

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง/อัคคีภัย/วาตภัย/
อุทกภยั 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่ชุมชน 

ชุมชนหมู่ที่ 1-7 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อชุมชนมีความ
พร้อมในการปัญหาที่
จะเกิดจาก ภัยแล้ง/
อัคคีภัย/วาตภัย/
อุทกภยั 

สำนักปลัด 

10. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน
อำเภอประโคนชัยมี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อย่างมีระบบ 

อพปร. และหน่วย 
EMS กู้ชีพกูภ้ัย อป
พร 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

กิจกรรม สามารถดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยเฉพาะ
อุบัติเหตุด้านจราจรมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
 

11. โครงการฝึกอบรมทบทวนและ
การสวนสนามวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างถูกตอ้ง 

ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้นำชุมชนที่ยัง
ไม่ผ่านการฝึกอบรม 
อปพร. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือนมีความรู้
ความสามารถและ
เข้าใจในการป้องกัน
และบรรเทาภัยอันเกิด
จากสาธารณภยั 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12. โครงการจุดบริการประชาชน
ร่วมป้องกันและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
และลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนนทั้งในเขต
อำเภอประโคนชัย
และต่างจังหวัด
ได้รับความ
ปลอดภัย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กิจกรรมการตั้งจุด
บริการประชาชน 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินและสะดวก
ในการเดินทาง 

สำนักปลัด 

13. โครงการฝึกอบรมทบทวนและการ
สวนสนามวัน อปพร.  

เพื่อให้ อปพร.ตำบล              
โคกมะขาม มีความพร้อม 
ในการเกิดสาธาณภัย         
อยู่เสมอ 

อุดหนุนทั่วไปที่ทำ
การปกครองอำเภอ
ประโคนชัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปรมิาณ 
- จำนวนอปพร.ที่
เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- มีความพร้อมใน
การเกิดสาธาณภัย
อยู่เสมอ 
 

เพื่อให้ อปพร.ตำบล
โคกมะขาม   มีความ
พร้อมในการเกิด
สาธาณภยัอยู่เสมอ 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

เพื่อให้ อปพร.ตำบล            
โคกมะขามมีความพร้อม      
ในการเกิดสาธาณภัย         
อยู่เสมอ 

อุดหนุนทั่วไปที่ทำ
การปกครองอำเภอ
ประโคนชัย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เชิงปรมิาณ 
- จำนวนอปพร.ที่
เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- มีความพร้อมใน
การเกิดสาธาณภัย
อยู่เสมอ 

เพื่อให้ อปพร.ตำบล
โคกมะขาม      มี
ความพร้อมในการเกิด
สาธาณภยัอยู่เสมอ 

สำนักปลัด 

15. โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏบิัติการ
จิตอาสาภัยพบิัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ชว่ยเหลอืเจ้า
พนักงานในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้แก่ จิตอาสาภยั
พิบัติขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
แห่งละ 50 คน/รุ่น 

286,200 286,200 286,200 286,200 286,200 จำนวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏบิัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ใน
พื้นที่เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ระบบ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ 

เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพือ่ให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอยา่งถูกต้อง 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้แก่ จิตอาสาภยั
พิบัติขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จิตอาสาภัยพบิัติมี
ความรู้ความสามารถ
และเข้าใจในการ
ป้องกันและบรรเทาภยั
อันเกิดจากสาธารณภัย 

สำนักปลัด 

17. โครงการปรับปรุงรถกู้ชีพของ 
อบต.โคกมะขาม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การปรับปรุงรถกู้ชีพของ 
อบต.โคกมะขาม 
 

เพื่อปรับปรุงรถกู้ชีพ 
อบต.โคกมะขาม 
ทะเบียน บพ 
2072 บุรีรัมย์  

100,000 100,000 - - - สามารถใช้งานได้
ตามมาตรฐาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ปรับปรุงรถยนต์ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ และปอ้งกัน
ปัญหายาเสพติดให้
เด็กในโรงเรียน ทั้ง 
4  โรงเรียน ร่วมกับ 
อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กในโรงเรียนร่วม
กิจกรรมและเกิด
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

สำนักปลัด 

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

เพื่อป้องกันและแก้ไป
ปัญหายาเสพติด  
ตำบลโคกมะขาม 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 

ประโคนชัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปรมิาณ 
- จำนวนเงินที่
อุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- สรา้ง
ความสัมพันธแ์ละ
การมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

ปรามปรามและปอ้งกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
เราทำความดีด้วยหัวใจ 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
การมีส่วนร่วมแก่
ประชาชนในการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์

ประชาชนตำบล 
โคกมะขาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

1.ประชาชนสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
2.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลบำรุงรักษา 
 

สำนักปลัด 

4. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กและ
เยาวชนตำบลโคกมะขาม 

1.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองยาเสพ
ติด 2. ได้รับรู้
สถานการณ์ยาเสพติด
ภายในชุมชนของตนเอง
และสังคมภายนอกและ
สามารถปฏบิัติตนให้
ห่างไกลยาเสพติดได้ 3.
เพื่อสร้างเครือข่ายแนว
ร่วมเด็กและเยาวชน ใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด    

เด็กและเยาวชนใน
ตำบลโคกมะขาม  
จำนวน  60  คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผลการดำเนินงาน
ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อ
ประชาชนและ

เยาวชนในตำบล
โคกมะขาม 

เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติดอยา่ง
เหมาะสม ๒. ลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเข้ามาใน
ตำบลโคกมะขาม 3.
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จัดประชาคม
หมู่บ้านแผนชุมชน 

ส่วนราชการและ
ประชาชนตำบลโคก
มะขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนเล่ม                 
ที่จัดทำ 

ประชาชนตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.ได้ 

สำนักปลัด 

2. โครงการจัดทำวารสารผลการ
ดำเนินงานของ อบต.โคกมะขาม  

เพื่อประชาสัมพันธ์ผล
การดำเนินงานของ อบต. 

จัดทำวารสาร อบต. 
เพื่อประชาสัมพันธ ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนเล่ม            
ที่จัดทำ 

ประชาชนทราบผลการ
ดำเนินงานของ อบต. 
และตรวจสอบได ้

สำนักปลัด 

3. โครงการศูนย์ประสานและ
พัฒนาราชการสว่นท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อให้การประสานงาน
ราชการกับ อปท. เป็นไป
ด้วยความสะดวก  
รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลทันต่อ
เหตุการณ์ 

อุดหนุนสำนักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์จำนวน 1 
ครั้ง/ปี 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

กิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
สามารถประสานงาน
ให้ อปท. ได้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สำนักปลัด/สนง.
ท้องถิ่น จังหวัด

บุรีรัมย์ 

4. โครงการสำรวจความพึงพอใจใน
การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

เพื่อนำมาพัฒนาในเรื่อง
ของการให้บริการ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สำรวจความพึง
พอใจในการ
ให้บริการของ อบต. 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

กิจกรรม เพื่อทำให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจใน
การให้บริการของ 
อบต. 
 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการศูนย์ประสานและ
พัฒนาราชการสว่นท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อให้การประสานงาน
ราชการกับ อปท. เป็นไปดว้ย
ความสะดวก  รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทันต่อเหตุการณ์ 

อุดหนุนสำนักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

กิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
สามารถประสานงานให ้
อปท. ได้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สำนักปลัด/
สนง.ท้องถิ่น 

จังหวัดบุรีรัมย ์

6. โครงการสำรวจความพึงพอใจใน
การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

เพื่อนำมาพัฒนาในเรื่องของ
การให้บริการประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ อบต. 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

กิจกรรม เพื่อทำให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ อบต. 

สำนักปลัด 

7. อุดหนุนตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น “สถานทีก่ลาง”
อำเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์   
 

เพื่อจัดตั้งสถานที่กลางเพื่อ
ปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. อำเภอประโคนชยั  
จังหวัดบุรีรัมย์  โดยเน้น
สถานที่กลางบริการ
ประชาชน ในเขตพื้นที่ อปท. 
ทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอ
ประโคนชัย 

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
อำเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์   

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของส่วน
ราชการที่ได้รับ
บริการไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ 
60 

มีสถานที่กลางเพื่อ
ปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. อำเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8. โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ประชาชนตำบลโคกมะขามที่
ได้รับความเดือดร้อน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ตำบลหนอง
บัวที่
ลงทะเบียน
ขอรับความ
ช่วยได้รับ
ความ
ช่วยเหลอื
เกนิ 
ร้อยละ 50 

1.ประชาชนในพื้นที่ที่ไดร้ับ
ความเดอืดรอ้นด้านสาธารณ
ภัย ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีและทั่วถึง 
2.ประชาชนในพื้นที่ที่ไดร้ับ
ความเดอืดรอ้นด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง 
3.ประชาชนในพื้นที่ที่ไดร้ับ
ความเดอืดรอ้นด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
ได้รับความช่วยเหลอือย่าง
ทันท่วงทีและทั่วถึง 
 

สำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 158 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธิภาพ 
และทัศนะศกึษาดูงานนอกสถานที่
ให้กับผู้บริหารสมาชกิสภา อบต. 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 

เพื่อให้ผู้บริหารสมาชกิสภา 
อบต .ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง มีวิสยัทัศน์ที่
กว้างไกล  และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติ
หน้าที ่

จัดอบรมแก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง และ
ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

300,000 300,000 300,000 300,000 
 

300,000 
 

จำนวนคน ผู้บริหารและสมาชกิสภา
อบต.  มีศกัยภาพในการ
บริหารงานและมี
วิสัยทัศนท์ี่กว้างไกล 

สำนักปลัด 

2. โครงการเข้ารับการฝกึอบรมตาม
โครงการของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ่นและหน่วยงานอื่น 
 

เพื่อเพิม่ทกัษะและมี
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารทอ้งถิน่  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิน่ 
และพนกังานจ้างของ 
อบต.ฯลฯ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนผู้เขา้ 
ร่วมโครงการ 

ผู้บริหารทอ้งถิน่  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด/           
กองคลัง/        
กองช่าง/              

กองการศกึษาฯ 

3. โครงการฝกึอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

เพื่อให้ผู้บริหารสมาชกิสภา 
อบต .ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง มีวิสยัทัศน์ที่
กว้างไกล  และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติ
หน้าที ่

จัดอบรมแก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง และ
ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนผู้เขา้ 
ร่วมโครงการ 

ผู้บริหารสมาชกิสภา
อบต. เจ้าหน้าที่ทอ้งถิน่มี
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน มี
ศักยภาพในการ
บริหารงานและมี
วิสัยทัศนท์ี่กว้างไกล 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. โครงการสัมมนาผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  ขา้ราชการ  
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
โครงการการมีส่วนร่วมของ 
อปท. ในการปอ้งกันการทุจริต 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา  ขา้ราชการ  
พนักงานส่วนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกัน
การทุจริต 

ผู้บริหาร  สมาชกิ
สภา  ข้าราชการ  
พนักงานส่วน
ท้องถิ่นฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้บริหาร  สมาชกิสภา 
อบต. ข้าราชการ  
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

สำนักปลัด/           
กองคลัง/        
กองช่าง/              

กองการศึกษาฯ 

5. โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม (ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบลและพนกังาน
จ้าง) 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสว่นตำบล
และพนักงานจา้ง 

ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาอบต.  
พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจา้ง
ของ  
อบต.โคกมะขาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้า ร่วม
โครงการ 

เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้
ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาอบต.  
พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจา้งของ  
อบต.โคกมะขาม 
 

สำนักปลัด 

 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6. โครงการสร้างจิตสำนึกตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับ
ความประพฤติของ
ข้าราชการที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานเพือ่ยึดถอื
เป็นหลักการและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาอบต.  
พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจา้ง
ของ  
อบต.โคกมะขาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้า ร่วม
โครงการ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาอบต.  
พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจา้งของ  
อบต.โคกมะขามมี
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเพื่อยึดถือ
เป็นหลักการและ
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

สำนักปลัด 

7. โครงการกิจกรรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานสว่น
ตำบลและพนกังานจ้าง 
 

เพื่อร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังานส่วน
ตำบลและพนกังาน
จ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ดำเนินการ 
1 ครั้ง/ปี 

มีส่วนร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการภาษีสัญจร เพื่อดำเนินการจัดเก็บ
ภาษีสัญจรในเขตตำบล 

องค์การบริหารส่วน
ตำบล ดำเนินการ
จัดเก็บภาษีสัญจร 
ในเขตตำบล  ทั้ง  
7  หมู่บา้น 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละของการ
จัดเก็บภาษ ี

ประชาชนไม่ต้อง
เดินทางมาเสียภาษี
ด้วยตนเอง  สะดวก  
และรวดเร็ว 

กองคลัง 

2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

เพื่อดำเนินการจัดทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของการ
จัดเก็บภาษ ี

จัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

กองคลัง 

3. โครงการอบรมเพิ่มความรู้และ
ความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

เพื่อสร้างความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจา้ง
และประชาชน
ตำบลโคกมะขาม 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างและ
ประชาชนตำบลโคก
มะขามมีความรู้ในเร่ือง
ระเบียบกฎหมาย 

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วย
โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศ
ภ ูม ิศาสตร ์  (LTAX GIS)  และ
โ ป รแ ก รม แ ผน ท ี ่ ภ า ษ ี แ ล ะ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000 
version 4.0) ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธ ิภาพการจัดเก ็บและ
พัฒนารายได้ 

1) เพื่อใช้งานปรับปรุง
แผนที่แม่บทเพื่อรวบรวม
แปลงที่ดินลงในโปรแกรม 
(LTAX GIS) ใช้คู่กับ
โปรแกรม (LTAX3000 
version 4.0) 
2) นำเข้าขอ้มูลที่ได้รับ
จากกรมที่ดินและกรมธนา
รักษ์ 

1) ข้อมูลแปลงที่ดิน
ในพื้นที่ในตำบลโคก
มะขามที่เป็นปัจจุบัน  
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
2) ได้ฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ในการ
จัดเก็บภาษ ี

94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 
 

จำนวนแปลงตรง
กับกรมที่ดินและ
กรมธนารักษ ์

ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเกิดความ
สะดวกในการใช้งาน 

ติดต้ังระบบอินเตอร์
ไร้สาย  ในที่ทำการ 
อบต. 

- 
 

- 
 

80,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

บริการประชาชนให้ใช้
อินเตอร์ไร้สายและ
รวดเร็ว 

สำนักปลัด 

2. โครงการค่าเช่าคู่สาย
อินเตอร์เน็ต 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   และเกิด
ความสะดวก 
ในการใช้งาน 

ค่าใช้จ่ายในการเช่า
คู่สายอินเตอร์เน็ต  
ในที่ทำการ อบต. 

103,000 
 

103,000 
 

103,000 
 

103,000 
 

103,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

บริการประชาชนให้ใช้
อินเตอร์ไร้สายและ
รวดเร็ว 

สำนักปลัด 

3. โครงการค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 
อบต.   

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานของ อบต. 

ค่าใช้จ่ายในการเช่า
พื้นที่อินเตอร์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ อบต. 

105,000 
 

105,000 
 

105,000 
 

105,000 
 

105,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ อบต.
ได้อย่างโปร่งใส 

สำนักปลัด 

4. โครงการประชาสัมพันธก์าร
ชำระภาษีประจำป ี

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบเกีย่วกับ
การชำระภาษ ี

จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ใน
การชำระภาษ ี

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

ประชาชนมาชำระภาษี
มากขึ้น 

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. ค่าเช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายรับ - ส่งเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
รับ-ส่งเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส ์

เช่าพื้นที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์แมข่่าย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด/ 
กองคลัง 

6. ค่าเช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายปีเช่า
พื้นที่เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่
ข่าย 

จ่ายค่ารายปีเชา่พื้นที่
เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่
ข่าย รับ - ส่งเอกสาร
อิเล็คทรอนกิส ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และเกิดความ
สะดวกในการใช้งาน 

กองคลัง 

7. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เนต็ อบต.โคกมะขาม   

- เพื่อปรับปรุงและพฒันา
ระบบอินเตอร์เน็ต อบต.
โคกมะขามให้ดีขึน้ในแต่ละ
ปี 
- เพื่อให้ทันสมยัและสนอง
ต่อความตอ้งการ 
- เพื่อบริการขอ้มูลข่าวสาร
แก่ประชาชน และ
หน่วยงานราชการอืน่ๆ  

ที่ทำการ อบต.โคก
มะขาม จำนวน 1  
ครั้ง/ปี 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

- ระบบอนิเตอรเ์น็ตไดร้ับ
การปรับปรุง และมี
ความเรว็เพิม่มากขึ้น 
- ประชาชนได้รับการ
บริการอินเตอร์เน็ตฟร ี

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
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    แนวทางการพัฒนาที่ 5 การจัดการอาคารสำนักงาน 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ทำการ 
อบต.โคกมะขาม 

เพื่อให้ที่ทำการ อบต. 
เกิดความสวยงาม  นา่อยู ่
น่ามอง 

ปลูกต้นไม้  และ
ตกแต่งสถานที่
บริเวณที่ทำการ 
อบต. 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

กิจกรรม อบต.เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สวยงาม 

สำนักปลัด 

2. โครงการปรับปรุงห้องประชุม
สภา ของ อบต. 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเกิดความ
สะดวกในการใช้งาน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงห้อง
ประชุมสภา ของ 
อบต. 

250,000 
 

250,000 
 

- - - ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

อบต.  มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

3. โครงการปรับปรุงต่อเติม 
ขยายห้องสำนักปลัด 

เพื่อเป็นสถานที่บริการแก่
ประชาชนในตำบล และ
ได้มาตรฐานในการรองรับ
ผู้มาใช้บริการ 

ต่อเติมสำนักงานให้
มีความสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับกับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้
มาติดต่องาน 

- - - 250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เพื่อให้มีอาคาร
สำนักงานที่สมบูรณ์
และมีประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติราชการ 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 
ศพด.บ้านหนองไผ่ 

เพื่อให้เด็กได้มีโรงอาหาร
ที่ถูกสุขสักษณะในการ
รับประทานอาหาร 

ศพด. บ้านหนองไผ่ 250,000 
 

250,000 
 

- - - ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

มีโรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะในการ
รับประทานอาหาร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และ
วันสำคัญทางราชการ 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชกิ
สภา พนกังานส่วนตำบล
พนักงานจ้างประชาชนตำบล
โคกมะขามได้เห็นความสำคัญ
ของวันสำคัญทางราชการและ
ส่งเสริมงานรัฐพิธี 

อุดหนุนทั่วไปที่ทำการ
ปกครองอำเภอประโคนชัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 

 

เชิงปริมาณ 
- จำนวนผูเ้ข้ารว่ม
รัฐพิธ ี
เชิงคุณภาพ 
- ส่งเสรมิงานรัฐพธิี
ในวันสำคัญทาง
ราชการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานส่วนตำบล
พนักงานจ้างและ
ประชาชนตำบล 
โคกมะขาม ร่วมส่งเสริม
งานรัฐพิธีในวันสำคัญ
ทางราชการ 

สำนักปลัด 

6. โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และ
วันสำคัญทางราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมงานรัฐ
พิธีและวันสำคัญทางราชการ 

เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธีในวัน
สำคัญทางราชการ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - จำนวนผูเ้ข้ารว่ม
รัฐพิธ ี
 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานส่วนตำบล
พนักงานจ้างและ
ประชาชนตำบล 
โคกมะขาม ร่วมส่งเสริม
งานรัฐพิธีในวันสำคัญ
ทางราชการ 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
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    แนวทางการพัฒนาที่ 5 การจัดการอาคารสำนักงาน 
แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา(มวย) เป็น
ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโคกมะขาม 

เพื่อขยายห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกมะขามให้รองรับกบั
จำนวนคนที่เพิ่มขึ้น 

กว้าง 10.00 
ม. ยาว 10.00 
ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 100 
ตร.ม. 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

มีห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคก
มะขามเพื่อรองรับกับ
จำนวนผู้ที่เข้ารว่ม
ประชุม 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของ อบต.  
โคกมะขาม 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของ อบต.
โคกมะขาม 

เพื่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
ของ อบต. 

- - 750,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เพื่อให้มีที่รองรับใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของ อบต.โคกมะขาม 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างอาคาร 
ที่ทำการ อบต.โคกมะขาม 

เพื่อเป็นสถานที่บริการแก่
ประชาชนในตำบล และ
ได้มาตรฐานในการรองรับ
ผู้มาใช้บริการ  

ก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน
จำนวน 1 หลัง 

- - - 2,500,000 - อาคารที่ก่อสร้าง เพื่อให้มีอาคาร
สำนักงานที่สมบูรณ์
และมีประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติราชการ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
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แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. โครงการกั้นห้องเรยีนศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดตำบลโคกมะขาม 

- เพื่อพฒันาศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกมะขาม และ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้าน
หนองไผ ่

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กบ้านหนองไผ ่

100,000 100,000 100,000 - - ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เพื่อแยกระดับอายขุอง
เด็ก เพื่อให้ได้รับการ
พัฒนาตามชว่งอายทุี่
ถูกตอ้งเหมาะสม 

กองการศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5. โครงการก่อสร้างป้ายชือ่        ใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก           ตำบล
โคกมะขาม 

- เพื่อพฒันาศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกมะขาม และ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้าน
หนองไผ ่
 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กบ้านหนองไผ ่

100,000 100,000 100,000 - - ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เพื่อประชาสัมพนัธ์ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ อบต.โคก
มะขาม 

กองการศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6. โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.โคกมะขาม 

-เพื่อปรับปรุงห้องน้ำของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
อบต.โคกมะขาม 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
อบต.โคกมะขาม 

100,000 100,000 100,000 - - ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เพื่อให้ห้องน้ำของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 
อบต.โคกมะขามเป็นไป
อย่างถูกสขุลักษณะ 

กองช่าง 
 
 
 
  

7. โครงการก่อสร้างรั้วศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลโคกมะขาม 

- เพื่อพฒันาศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกมะขาม และ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้าน
หนองไผ ่
 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กบ้านหนองไผ ่

100,000 100,000 100,000 - - ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

เพื่อความสวยงามและ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก 

กองการศกึษา
ศาสนาและ

วัฒนธรรมและกอง
ช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดการอาคารสำนักงาน 
แผนงานเคหะและชมุชน 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8. โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ของ อบต. 
โคกมะขาม 

เพื่อก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ของ 
อบต. โคกมะขาม 

เพื่อไว้จัดกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.โคกมะขาม 2,500,000 2,500,000 - - - สามารถ
รองรับคนได้
ในปริมาณที่
เหมาะสม 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมในร่มของ 
อบต.โคกมะขาม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตสำนึกและตระหนักถึงการ
จัดการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
จัดการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ตำบลโคกมะขาม
หมู่ที่ 1 - 7  การ
ประชาสัมพันธ ์ 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

20,000 
 

- 
 

20,000 
 

- 
 

20,000 
 

จำนวนการจัดทำ
โครงการ 1 ครั้ง/
ปี  

ประชาชนได้ชว่ยกันดูแล
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้มและตระหนกั
ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะ
ตามมาในอนาคต 

สำนักปลัด 

2. โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เยาวชนมจีิตสำนึก
และตระหนักในด้าน
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนสถานศึกษา
ในเขตตำบลเพื่อ
อบรมให้ความรู้กับ
นักเรียน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนเด็ก
นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนสามารถนำ
ความรู้ไปปฏิบัติกับ
ตนเองและเผยแพร่
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้อื่นได ้

สำนักปลัด 

3. โครงการรณรงค์ตามนโยบาย
รัฐบาลด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน  และ
ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล 

การดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล 
จำนวนครั้ง/ปี   

20,000 
 

- 
 

20,000 
 

- 
 

20,000 
 

จำนวนนโยบาย
ของรัฐบาล 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ทางด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการป้องกันการบกุรุกที่ดิน
ที่สาธารณะประโยชน ์

สร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนดูแลและเฝ้า
ระวังป้องกันที่
สาธารณประโยชน ์

ประชาชนในตำบล
และที่
สาธารณประโยชน์
ในเขตตำบลโคก
มะขามทั้ง 7  
หมู่บ้าน  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การดำเนิน
โครงการ 1 ครั้ง/
ปี 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน ์

สำนักปลัด 

2. โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกจิตสำนกึในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชนใน
เขตตำบลโคก
มะขามทั้ง 7  
หมู่บ้าน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีจิตสำนกึใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด 

3. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการอนุรักษฟ์ื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมให้เด็ก
และเยาวชนได้
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การดำเนิน
โครงการ 1 ครั้ง/
ปี 

เด็กและเยาวชนได้
ตระหนกัถึงการอนรุกัษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. โครงการสนับสนุนการปลูกปา่ 
ในชุมชน ลดภาวะโลกร้อน 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปลูกต้นไม้สองข้าง
ทาง ถนน  ทางแยก และ
พื้นที่สาธารณะ 

สนับสนุนชุมชนใน
การปลูกปา่ใน
ชุมชน ทั้ง  7  
หมู่บ้าน เพือ่ลด
ภาวะโลกร้อน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การดำเนิน
โครงการ 1 ครั้ง/
ปี 

แก้ไขปัญหาโลกร้อน
และประชาชนมีสว่น
ร่วมในการปลูกปา่ 

สำนักปลัด 

5. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เพื่อสร้างความสมดุลของ
ธรรมชาติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ให้ประชาชน  เพื่อ
สร้างความสมดุลของ
ธรรมชาติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครอง             
อำเภอประโคนชัย 

16,000 
 

16,000 
 

16,000 
 

16,000 
 

16,000 
 

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการปลูกต้นไม้เพื่อ
สร้างความสมดุลของ
ธรรมชาติ 
 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี

1. เพื่อสนองพระราชดำร ิในโครงการ
อนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก 
พระราชดำริฯ อนุรกัษ์พืชพรรณและความ
ยั่งยนืทางชีวภาพ   
2. ปลูกฝังให้เดก็และเยาวชน ประชาชน
ทั่วไป เห็นความสำคัญของพนัธกุรรมพืช
และทรัพยากร  รว่มคิดร่วมปฏิบัติ จนเกิด
ประโยชน์  

จัดทำแปลงปลูกพืช
สมุนไพรที่มีในพืน้ที ่และ
จัดตั้งศูนย์รวบรวมพนัธุ์
พืชสมุนไพรในทอ้งถิน่ใน
ลักษณะธนาคารเมล็ด
พันธุ์พืช 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ดำเนนิการ
ตามแนวทาง
พระราชดำริ               
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป เห็น
ความสำคัญของพนัธุกรรม
พืชและทรัพยากรรว่มคิด
ร่วมปฏิบัติจนเกิด
ประโยชน ์

สำนักปลัด 

2. อนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี (อพ.สธ.) ในการ
ดำเนนิงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

1.เพื่อจัดทำฐานขอ้มูลทรัพยากรท้องถิ่น
ประกอบด้วย พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิปัญญา 
แหล่งโบราณคด ีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
2.เพื่อเพิม่พื้นที่ป่าสำหรับขึน้ทะเบียนเขา้
ร่วมเป็นป่าสนองพระราชดำริกรอบการ
ดำเนนิงานทรัพยากรท้องถิน่  
3.เพื่อสรา้งจิตสำนึกในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรทอ้งถิน่ 

1.เพิ่มเป้าหมายพื้นที่ป่า
ให้ครอบคลุมทั้งตำบล 
2.สำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรทอ้งถิน่ให้
ครบถ้วนทั้ง 7 หมู่บ้าน 
3.อบรมสร้างจิตสำนึก
อนรุักษ์ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีทรัพยากร
ท้องถิ่นที่
ได้รับการ
สำรวจข้อมลู
ครบร้อยละ 
100 ของ
หมู่บ้าน 

-ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นที่
เป็นระบบ ถกูตอ้ง 
ครบถ้วน 
-มีการสร้างจิตสำนกึใน
การอนรุักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-มีพื้นที่ป่าเข้าร่วมสนอง
พระราชดำริครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 

สำนักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 174 
   
  

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการกำจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 

1.เพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพชื
ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพนำ้และ
การใช้น้ำของประชาชน 
2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 
3. เพื่อนำผักตบชวาและพืชน้ำที่ไม่มี
ประโยชน์มาใช้ทำปุ๋ยหมัก 

กำจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ำ
สาธารณะในตำบล 
โคกมะขาม 

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

1.สามารถแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา และ
คุณภาพน้ำในแหลงน้ำ
สาธารณะในตำบลโคก
มะขาม 
2. เกิดกลุ่มองค์กรใน
พื้นที่เพื่อร่วมกัน
จัดการปัญหา
ผักตบชวาและ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได ้
3. การลดต้นทุนทาง
การเกษตรจากการทำ
ปุ๋ยหมักจากผกัตบชวา
และวัชพืชตา่ง ๆ 
 

สำนักปลัด 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการ
ดำเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น 

1.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่
ประกอบดว้ย พืช สัตว ์ชีวภาพ ภูมิ
ปัญญา แหล่งโบราณคดี แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
2.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสำหรับขึ้นทะเบยีน
เข้าร่วมเป็นป่าสนองพระราชดำริกรอบ
การดำเนินงานทรัพยากรท้องถิ่น 3 
ด้าน ประกอบด้วย  
-ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
-ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 
-ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน 
3.เพื่อให้มีศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่นตำบลหนองบัว ที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ 
4.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น 

1.เพิ่มเป้าหมายพื้นที่
ป่าให้ครอบคลุมทั้ง
ตำบล 
2.สำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่นให้
ครบถ้วนทั้ง 7 
หมู่บ้าน 
3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เป็นจุดเด่นของตำบล 
4.อบรมสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีทรัพยากร
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
สำรวจข้อมูลครบ
ร้อยละ 100  
ของหมู่บ้าน 

-ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นที่เป็นระบบ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
-มีการสร้างจิตสำนกึใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-มีพื้นที่ป่าเขา้ร่วม
สนองพระราชดำริ
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 
-มีศูนย์อนุรักษพ์ัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ตำบลโคกมะขาม 
ที่เป็นมาตรฐาน 

สำนักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

พ.ศ.2566-2570 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตสำหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

หมู่ที่ 2 200,000 - - - - จำนวน
ถนน 
คสล.                   

 

มีถนนคสล.  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ

สัญจร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง/อบจ. 

2. โครงการสร้างทางระบายน้ำ
คอนกรีต 
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายนำ้เพื่อให้น้ำ
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 

จำนวนหมูบ่้านทั้ง 1 หมู่บ้าน 200,000 - - - - ราง
ระบายนำ้
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรมีที่ระบายน้ำ
ตลอดปีไม่ก่อให้เกิด

น้ำท่วม 

กองช่าง 

3. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ 
เพื่อกักเก็บนำ้ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภคและ
บริโภค 

จำนวนหมูบ่้านทั้ง 3 หมู่บ้าน 200,000 - - - - จำนวน
แหล่งน้ำ      
ที่ขุดลอก 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภคและ

บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

พ.ศ.2566-2570 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น หมู่ที ่4 100,000 - - - - เขตไฟฟ้า ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

 

กองช่าง 
 

2 โครงการแสงสว่างในหมู่บ้าน
(ไฟฟ้าทุกซอย) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

ในเขตหมู่ที่ 5 100,000 - - - - เขตไฟฟ้า ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช ้

 

กองช่าง/อบจ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

พ.ศ.2566-2570 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 
 

เพื่อฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนให้
มีความรู้ความเข้าใจ 
 

ประชาชนทั้ง 6 หมูบ่้าน   10,000 
 

- 
 

- - - 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชนมาก
ขึ้น 

 

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

ประชาชนหมู่ที่ 7 20,000 - 
 

- - - 
 

 ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
พัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

พ.ศ.2566-2570 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ฤดูแล้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริมจากการ
ปลูกพืชฤดูแล้ง 

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ทั้ง  1  หมู่บ้าน   

20,000 
 

- 
 

- - - 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เสริมและพึ่งพา
ตนเองได้ 

 

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปฏบิัติตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม ่

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ทั้ง  2  หมู่บ้าน   

20,000 
 

- 
 

- - - 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนพึ่งพาตนเอง
ได้ 
 

สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
โดยการไถกลบฟางข้าว 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรอินทรีย์
โดยการไถกลบฟางข้าว 

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ทั้ง  3  หมู่บ้าน   

20,000 
 

- 
 

- - - 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกร 
มีการไถกลบฟางข้าว
เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่ดิน 
สามารถลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่ม
ผลผลิตให้สูงขึ้น 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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พ.ศ.2566-2570 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการจักสาน 
 

เพื่อสร้างรายได้เสริม
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนทั้ง 4 หมูบ่้าน   10,000 
 

- 
 

- - - 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เสริมและพึ่งพา
ตนเองได้ 

 

สำนักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้จากการปลูกผกั
สวนครัวปลอดสารพิษ 

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
หมู่ 5  

10,000 
 

- 
 

- - - 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนสามารถปลูก
ผักสวนครัวปลอด

สารพิษ และรณรงค์
ให้ลดการใช้สารเคมี 

 
สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่างบ้านโคกมะขาม หมู่
ที่ 1 และบ้านโคกเกลา  
หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สำหรับใช้ ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรีตสายบ้านโคก
มะขาม หมู่ที่ 1 เชือ่ม บ้านโคกเกลา หมู่ที ่5 ต.โคก
มะขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง6.00 เมตร ยาว 3,750 
เมตร ผิวลาดยางหนาเฉลีย่ 0.05เมตรมีพืน้ที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 22,500.00 ตารางเมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้ำจำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน รวมเป็น 16 ท่อน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) และป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชดุ 

- 
 

- 
 

5,000,00
0 

5,000,00
0 

- 
 

ถนนลาดยาง 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนลาดยาง
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสญัจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองอาแมะ หมู่
ที่ 4 ตำบลโคกมะขาม (ถนนสาย
รอบสระน้ำ 
บ้านหนองอาแมะ) 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
คอนกรีตสำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายรอบสระน้ำบ้านหนองอาแมะ) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950เมตร หนา 0.15 
เมตรมีพื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกว่า 3,8.00.00 ตาราง
เมตร พรอ้มลงหินคลกุไหล่ทางตาม และวางท่อระบาย
น้ำ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน 
รวมเป็น 14 ทอ่น ตามแบบมาตรฐานของ อบต. โคก
มะขาม พรอ้มป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการ(ชั่วคราว) 
และป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ(ถาวร) จำนวน 1 ชุด 

- 
 

- 
 

950,000 950,000 - 
 

ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้

ประชาชน
สามารถสญัจร 

ไป– มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม           
หมู่ที่ 1ตำบลโคกมะขามสาย
บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 เช่ือม
บ้านหนองอาแมะหมู่ที ่4  

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

สายบ้านโคกมะขาม หมู่ที ่1 เช่ือมบา้นหนอง 
อาแมะหมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร พรอ้มลงหินคลุกไหล่ทาง 
ตามสภาพพื้นที ่

- - - 2,750,000 2,750,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
6 ตำบลโคกมะขาม (สายบา้น
หนองไผ่ หมู่ที่ 6 เช่ือมทาง
หลวงชนบท บร. 3043  

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน  และการ
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 

ถนน คสล. (สายบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เชื่อมทาง
หลวงชนบท บร. 3043 ขนาดผวิจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 2,840 เมตร พร้อมลงหินคลุก 
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- 
 

- 
 

- 
 

4,250,000 
 

4,250,000 
 

ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน  
๑ เส้น 

มีถนนคสล.  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโคกมะขามหมู่ที ่1 ถึงสาม
แยกสระหนองอาแมะหมู่ที่ 4 
ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก และเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรสายหลัก
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนนลาดยางกวา้ง 6 ม.  
ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหลท่าง
พร้อมวางท่อระบายนำ้ขนาด ศก. 0.60 ม. 5
จุดๆละ 8 ทอ่น 
รวมเป็น 40 ท่อน 
 

2,400,000 
 

2,400,000 
 

2,400,000 
 

- - ถนนลาด ยาง
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความ

สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
อย่างรวดเร็ว

ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 
 
 
 

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

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรที่ขรุขระให้หมด
ไป เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก และเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรสายหลัก
ของหมู่บ้าน 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,820 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 16,920.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่
ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.60 ม.
จำนวน 10 จุดๆละ 8ท่อน รวม 80 ทอ่น 

3,400,000 
 

3,400,000 
 

3,400,000 
 

- - ถนนลาด ยาง
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 
(สายบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 
เช่ือมบ้านหนองอาแมะ  
หมู่ที่ 4  บร.ถ.69-005) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีต
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล.(สายบ้านโคกตะเคียน หมู๋ที ่3 เช่ือมบ้าน
หนองอาแมะ หมู่ที ่4 บร.ถ.69-005) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,840 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  

7,000,000 
 

7,000,000 
 

- - - ถนน คสล.                  
จำนวน 
๑ เส้น 

การสัญจรไป
มา

สะดวกสบาย
และการขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็วทำให้

เกษตรกร
ประหยัด

ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
6 ตำบลโคกมะขาม (สายข้าง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ บร.ถ.
69-007) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีต
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล.(สายข้างโรงเรียนหนองไผ่ บร.ถ.69-
007) ขนาดผวิจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่  

5,500,000 
 

5,500,000 

 
- - - ถนน คสล.                  

จำนวน  
๑ เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

สะดวก รวดเร็วทำ
ให้เกษตรกร

ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกมะขาม 
หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม 
(สายข้างโรงเรียนบ้านโคก
มะขาม บร.ถ.69-003) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนดินสำหรับใช้ใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล.(สายข้างโรงเรียนบ้านโคกมะขาม บร.ถ.
69-003) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,900 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่  

2,000,000 
 

2,000,000 
 

- - - ถนน คสล.                  
จำนวน 
๑ เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

สะดวก รวดเร็วทำ
ให้เกษตรกร

ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านไทยถาวร หมู่ที ่
7 ตำบลโคกมะขาม (สายบ้าน
ไทยถาวร หมู่ที่ 7 เช่ือมบ้าน
โคกเกลา หมู่ที ่5 บร.ถ.69-
005) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนคอนกรีต
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล.(สายบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้าน
โคกเกลา หมู่ที ่5 บร.ถ.69-005) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่ 

5,000,000 
 

5,000,000 
 
 

- - - ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

สะดวก รวดเร็วทำ
ให้เกษตรกร

ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 

11.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายสามแยกขา้ง รร.บ้านโคก
มะขามถึงเขตหมู่ที่ 5 ต.ประ
โคนชัย(ลำหว้ยตะโก) 

เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวกและเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรสาย
หลักของหมู่บา้น 

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

1,000,000 
 

1,000,000 
 

- - - ถนนลาด 
ยางที่

ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความ

สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.                                                                                                                                             โครงการก่อสร้างยกระดับถนน
ดินและลงลูกรังบ้านไทยถาวร 
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมะขาม  
(สายบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 
เช่ือมถนนลาดยาง บร.2098) 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
ขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

สายบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 เช่ือมถนนลาดยาง บร.2098 ถม
ดินขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตรหรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 11,500 ลกูบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำขนาด ø0.60 จำนวน 
5 จุดๆละ 7 ท่อน และลงลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- - - 1,250,000 1,250,000 ถนนลูกรัง การสัญจรไป
มาได้รับความ

สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 5 การจัดการแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติ 
แผนงานการเกษตร 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. 
 

โครงการขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์ บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 

ขุดลอกสระน้ำขนาดปากกวา้ง 120 เมตร 
ยาว 150 เมตร ลกึเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ลาดเอียง 1:2 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 67,200.00 ลกูบาศก์เมตร  

- - - 1,750,000 1,750,000 สระน้ำ
สาธารณะ
ประโยชน์  
บ้านหนอง

ไผ่  

เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ำใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

2. โครงการขุดคลอกสระน้ำ
สาธารณประโยชน์โคกเพชร 

เพื่อเก็บกักนำ้ไว้เพื่อ
ใช้ อุปโภค-บริโภค
และทำการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี 

ขนาดกวา้ง110 ม. ยาว 650 ม. ลึก 6 
ม. ลาดเอียง 1:2 หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า376,008 ลบ.ม. 

- - - 7,000,000 7,000,000 สระน้ำ 
สาธารณ 
ประโยชน ์
โคกเพชร 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎรที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง 

และมนี้ำเพยีงพอ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้ 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ ในที่
สาธารณะ/ภายใน บ้าน/
ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 2 ตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชนประหยัด
พลังงานหลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่
สาธารณะ/ภายในหมูบ่้าน/ถนนสาย
ต่างๆ ภายในหมู่ที่ 2 ตำบลโคกมะขาม 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - โคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้า
จากพลังาน
แสงอาทิตย์
เพียงพอและ

สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ ในที่
สาธารณะ/ภายใน บ้าน/
ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู ่ที ่ 1 ตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชนประหยัด
พลังงานหลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่
สาธารณะ/ภายใน หมู่บ้าน/ถนนสาย
ต่างๆ ภายในหมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

- - โคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้า
จากพลังาน
แสงอาทิตย์
เพียงพอและ

สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายในหมูบ่้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 
3 ตำบลโคกมะขาม 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - 
 

โคมไฟ
พลังงาน
แสงอาทิต
ย์ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
จากพลังาน
แสงอาทิตย์
เพียงพอและ

สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

4. โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายในหมูบ่้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 
4 ตำบลโคกมะขาม 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - 
 

โคมไฟ
พลังงาน

แสง 
อาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้า
จากพลังาน
แสงอาทิตย์
เพียงพอและ

สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 5 ตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายในหมูบ่้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 
5 ตำบลโคกมะขาม 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - โคมไฟ
พลังงาน

แสง 
อาทิตย ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าจากพลังาน

แสงอาทิตย์
เพียงพอและ

สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

6. โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 6 ตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายในหมูบ่้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 
6 ตำบลโคกมะขาม 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - โคมไฟ
พลังงาน

แสง 
อาทิตย ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าจากพลังาน

แสงอาทิตย์
เพียงพอและ

สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                              องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า 192 

แบบ ผ. ๐๒/2 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

                  
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 7 ตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายในหมูบ่้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 
7 ตำบลโคกมะขาม 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - โคมไฟ
พลังงาน

แสง 
อาทิตย ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าจากพลังาน

แสงอาทิตย์
เพียงพอและ

สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

 
 
 



 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า ๑๙๓ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart 
Card) จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้เปน็อุปกรณ์
อ่านบัตรแทนการขอรับสำเนาเอกสาร 

- 3,500 - - - 
สำนักปลดั 

2. 
 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น รถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉินพร้อมราง 
สเตเชอร์-สแตนเลส เพื่อใช้สำหรับประจำรถ
หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

- 100,000 - - - สำนักปลดั 

3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
สำนักงาน 

- - 100,000 
 

- 
 

- สำนักปลดั 

4. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  จำนวน 2 เครือ่ง เพื่อ
ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
และใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

- 40,000 - - - สำนักปลดั 

5. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อชุดออกซิเจนพกพาเคลื่อนยา้ย เพื่อใช้
สำหรับประจำรถหน่วยปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- - 50,000 - - สำนักปลดั 

6. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติติดผนังเพื่อใช้
สำหรับประจำรถหน่วยปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- 50,000 - - - สำนักปลดั 

7. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อชุดเฝือกกลมเพื่อใช้สำหรับประจำรถ
หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

- - 50,000 - - สำนักปลดั 

8. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้ออุปกรณ์ดามหลังแบบสั้นเพือ่ใช้
สำหรับประจำรถหน่วยปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน 

50,000 - - - - สำนักปลดั 

 
 
 



 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า ๑๙๔ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

9. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อชุดกระดานสอดหลังเพื่อใช้สำหรับ
ประจำรถหน่วยปฏิบตัิการแพทย์ฉกุเฉิน 

- - - 50,000 - สำนักปลดั 

10. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อชุดไฟไซเรนแบบ LEDเพื่อใช้สำหรับ 
ประจำรถหน่วยปฏิบตัิการแพทย์ฉกุเฉิน 

- - 20,000 - - สำนักปลดั 

11. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกจำนวน 500 ตัว 
เก้าอีอ้เนกประสงค์จัดเลี้ยง 50 ตวัเพื่อใช้ใน
การให้บริการประชาชนและเพื่อความ
สะดวกในการจัดงานโครงการต่างๆ 

- - 80,000 
 

- 
 

- สำนักปลดั 

12. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน จำนวน1 
ชุดเพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน 
และเพื่อความสะดวกในการจัดงานโครงการ
ต่างๆ 

100,000 - - 
 

- 
 

- สำนักปลดั 

13. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่องเพื่อใช้
ในการให้บริการประชาชนและเพือ่ใช้ใน
สำนักงาน 

- 250,000 
 

- 
 

- - สำนักปลดั 

14. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องโทรสาร (แฟกซ์)จำนวน 1 เครื่องเพ่ือ
ใช้ในการให้บริการประชาชนและเพื่อใช้ใน
สำนักงาน 

- - - 
 

- 
 

25,000 สำนักปลดั 

15. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เครื่องเสยีงพร้อมไมโครโฟนแบบพกพา
จำนวน 2 เครื่องเพื่อใช้ในการออก
ประชาคมหมู่บ้าน หรือจดักิจกรรมต่างๆ
นอกสถานท่ี 

40,000 - - - - สำนักปลดั 

 
 



 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า ๑๙๕ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

16. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงานครัว 

ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน  2 ถัง เพื่อใช้ใน
การให้บริการประชาชน หรือจดักจิกรรม
ต่างๆ ท้ังภายในและนอกสถานท่ี 

- - - - 15,000 สำนักปลดั 

17. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่องเพื่อจัดหา
เครื่องรับส่งวิทยสุำหรบัใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- - 24,000 - - สำนักปลดั 

18. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจำที่ ขนาด 10 วัตต์  จำนวน 1 เครื่อง 
เพื่อจัดหาเครื่องรับส่งวิทยสุำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- - 28,000 - - สำนักปลดั 

19. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงานครัว 

ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้
สำหรับบริการประชาชนท่ีมาตดิตอ่ราชการ 

- 10,000 - - - สำนักปลดั 

20. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ ภายในสำนักงาน อบต.
โคกมะขาม และภายในชุมชนตำบลโคก
มะขาม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- - 150,000 - - สำนักปลดั 

21. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด6ตนั6ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซซีี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 
 

2,600,000 - - - - สำนักปลดั 



 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

22. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตนัปริมาณ
กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซ ีหรือ
กำลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดบัเบิ้ลแคบ 
จำนวน  ๑ คันเพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

- - 868,000 - - กองช่าง 

23. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกคลุมด้วยอลูมิเนียมมี
ผ้าใบคลมุด้านข้าง ขนาด ๑ ตันเพือ่ให้เกิด
ความสะดวก บังแดด/บังฝนในการ
ปฏิบัติงาน 

- - 20,000 - - กองช่าง 

24. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ Kvaระบบสาม
เฟส จำนวน ๑ เครื่องเพื่อใช้ในที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

- 200,000 - - - กองช่าง 

25. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์
ไฟฟ้า)สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร/นาทีจำนวน ๑ 
เครื่องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง 

- - 11,000 - - กองช่าง 

26. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงาน

ครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง 
เพื่อใช้ในการตัดตกแต่งสนามหญ้า 

28,500 - - - 28,500 กองช่าง 

27. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ เพื่อ
จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- - 150,000 - - กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หน้า ๑๙๗ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

28. แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 

จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 

- - - 2,800,000 - สำนักปลดั 

29. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

พัดลมตดิผนัง จำนวน 13 ตัวเพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
มะขาม 

- 13,000 - - - 
กองการศึกษาฯ 

30. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู  จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
มะขาม 

- - 112,000 - - กองการศึกษาฯ 

31. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร ่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED  TV)ขนาด 32 
นิ้ว จำนวน  2  เครื่อง เพื่อใช้ในการเรยีน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ 

- - 14,600 - - กองการศึกษาฯ 

32. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เตียงนอนห้องพยาบาล ขนาด 3.5×6 ฟุต 
จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

20,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
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ส่วนที่ 4 

 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปีประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมนิผล 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12  (5 คะแนน)  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 

คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน 

เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

ห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
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3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผล

ในเชิงปริมาณและ คุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่
สำคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในโครงการทุกประการ
หรือไม่อย่างไร  
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton  
(3)แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)  
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) 

หรือเป็น แบบผสมก็ได้ เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย 
(Cost) เวลา (Time) เป็นไป ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้
ประโยชน์อย่างไร วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact)  
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      1. ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  
 (๑.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย  

น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

(1.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรค
พิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   
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 (1.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย      มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกั บการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (1.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามี
ผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (1.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน 
โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

    (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี   กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ   
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

ต่างๆ  ดังนี้   ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับ
ความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่น
ต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าว
ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทาง
คมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
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