
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที่  ๑๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 

  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา และที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    
   - งานบ าบัดน้ าเสีย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน ้า  สาย
ทางบ้านนายพราน  
สุทธิ  -  บ้านนาง
กัลยา หมู่ที่ 4  บ้าน
หนองตะขบ 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าได้ดี 
น ้าไม่ท่วมขัง  
 

- งานก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝา
ปิด -รางระบายน ้า  ขนาด
ความกว้างรางระบายน ้า  
๐.๓๐  เมตร  ความสูงเฉลี่ย
รางระบายน ้า  ๐.๕๐  เมตร  
ความหนาของท้องราง
ระบายน ้า  ๐.๑๐  เมตร  
ความหนาของฝาปิดราง
ระบายน ้า  ๐.125  เมตร   

- - - 500,000 - มีการระบายน ้า
ได้ดี น ้าไม่ท่วม
ขัง ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 60 ขึ นไป 

มีการระบาย
น ้าได้ดี น ้าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที่  ๑๔ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ความยาวเฉลี่ยรางระบายน ้า  
260  เมตร   
- ขยายไหล่ทางผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้างเฉลี่ย 0.50  เมตร    
ความยาว  260.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า
130.00 ตารางเมตรงาน
วางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามทาง  ขนาด  
ø  0.40 x 1.00  เมตร 
ติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์  1  ป้าย  
ป้ายโครงการ  1  ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โคกตูม
ก้าหนด) 
 

        

รวม  1  โครงการ - - - 500,000 -    



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที่  ๑๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 

  
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1   เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         ๓. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3.2  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ประชาชน 
ในพื นที่ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ประชาชนอย่าง
เร่งด่วน 

ประชาชนภายใน
ต้าบลโคกตูม 

- - 200,000 200,000 200,000 60 % 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ น 
 

ความเดือดร้อน
ของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทา
ลง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที่  ๑๖ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื องต้น
แก่ผู้ประสบปัญหา 
ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์  ซึ่งรวม
ต้าบลโคกตูม 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- - 10,000 10,000 10,000 บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้
ประสบปัญหา
อย่างน้อยร้อย
ละ 60  

ความเดือดร้อน
ของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทา
ลง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม  2  โครงการ - - 210,000 210,000 210,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที่  ๑๗ 
 

3.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ “การ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสุนทร
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ”  

- เพ่ืออุดหนุนที่ท้า
การปกครองอ้าเภอ 
ประโคนชัย ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา 
ตามโครงการ 
“การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรี
สุนทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ” 
ครั งที่ 39 
ประจ้าปี 2563 

- อุดหนุนกิจกรรม
กีฬาให้แก่อ้าเภอ
ประโคนชัย ตาม
โครงการ “การ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสุนทร
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ” ครั งที่ 
39 ประจ้าปี 
2563 

- - 15,000 15,000 15,000 เกิดการบูรณา
การร่วมในทุก
ภาคส่วน 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

รวม  1  โครงการ - - 15,000 15,000 15,000    
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที่  ๑๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  :  ยุทธศาสตร์ที่  1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
“มหัศจรรย์
ท่องเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย์” กิจกรรม
งานประเพณี 
ท่องเที่ยวปราสาท
เมืองต่้า ตามรอย
อารยธรรมขอม 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน
รูปแบบใหม่ๆ มี
กิจกรรมที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
พื นที่ 

- เพ่ืออุดหนุน
อ้าเภอประโคนชัย 

- - 
 

15,000.- 
 

15,000.- 
 

15,000.- 
 

เกิดการบูรณา
การร่วมในทุก
ภาคส่วน 

สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
รูปแบบใหม่ๆ มี
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน
พื นที่ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  1  โครงการ - - 15,000 15,000 15,000    
 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม หน้าที่  ๑๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 แผนงานการเกษตร 

-  งานอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ า 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

เพ่ืออนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่นต้าบล 
โคกตูมอย่าง
ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพ่ือให้มีฐานข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันน้าไป
วิเคราะห์เชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมี
ฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน
น้าไป
วิเคราะห์
เชื่อมโยงและ
ใช้ประโยชน์
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

มีฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน
น้าไปวิเคราะห์
เชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม  1  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000    
 


