
 
ประกาศ อบต.โคกตูม 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โคกตูม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.โคกตูม ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.โคกตูม  
     "ล้ าหน้าเกษตรอินทรีย์ มีดีการศึกษา ประชาชนมีธรรม น าเมืองน่าอยู่ เชิดชูความดี" 
ข. พันธกิจ ของอบต.โคกตูม  
 พันธกิจหลักที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ  
ของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนภายในต าบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 พันธกิจหลักที่ 2 สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพ่ือให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง  
      พันธกิจหลักที่ 3 ปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      พันธกิจหลักที่ 4 ปรับปรุงและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง  
 พันธกิจหลักที่ 5 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
      พันธกิจหลักที่ 6 จัดให้ประชาชน ได้มีความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด  
      พันธกิจหลักที่ 7 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดการโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โคกตูมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 



 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
ง. การวางแผน 
 อบต.โคกตูม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)              ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
 อบต.โคกตูม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนิน 
การตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

121 37,495,671 76 47,595,000 49 33,645,246 

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

14 444,800 14 444,800 14 444,800 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

40 10,254,200 41 10,269,200 44 10,449,200 

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

58 22,399,400 58 22,399,400 57 22,379,400 

การพัฒนาด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 371,000 6 1,290,000 4 290,000 

การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

23 1,757,000 24 1,793,000 23 1,757,000 

การพัฒนาการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

3 170,000 3 170,000 3 170,000 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 

11 720,000 10 705,000 10 705,000 

รวม 275 73,612,071 232 84,666,400 204 69,840,646 

 
 

 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 5 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 5 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารอบต.โคกตูม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 61 โครงการ งบประมาณ 12,266,598 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 394,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 6 134,800.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 19 7,604,898.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 3,230,900.00 

การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 15 512,000.00 

การพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - - 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ 4 370,000.00 

รวม 61 12,266,598.00 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โคกตูม มีดังนี้ 
 ล าดับ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกัน
และควบคุม
ไข้เลือดออก 

90,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

ภายในต าบลโคกตูม 

2. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

ค่าใช้จ่าย
โครงการป้องกัน
และแก้ไขโรคสัตว์ 

50,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิด และ
โรคอ่ืนๆทาง
สัตว์ 

ป้องกันและแก้ไข 
โรคสัตว์เช่น ค่าจัดซื้อ
วัคซีน ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัด
อบรมทบทวนอาสา 
ปศุสัตว์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น 

3. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
บ ารุงรักษาเครื่อง
พ่นหมอกควัน 
เบื้องต้น 

30,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษา
เครื่องพ่นหมอก
ควันเบื้องต้นได้ 

ประชาชน อสม ผู้น า
ชุมชน  
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 ล าดับ 
ที ่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

4. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

200,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

จ านวน 10 
หมู่บ้านๆละ 
20,000.-  

5. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

การเลือกตั้ง
นายก องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลและ
สมาชิก
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

0.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือด าเนินการ
เลือกตั้งให้
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

เลือกตั้งนายก อบต.
และ ส.อบต.ภายใน
ต าบล โคกตูม 

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการ
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

15,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้พนักงาน
และลูกจ้างอบต. 
มีการพัฒนา
ตนเองและ
องค์การมาก
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  
โคกตูม 

7. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการอบรม
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้กับ คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงาน
จา้ง 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงาน
จ้าง มีทักษะใน
การท างานและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง 

 

 
 
 



ล าดับ 
ที ่  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

8. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรม 
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ให้กับ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
หัวหน้าส่วน
ราชการ และ
ผู้น าชุมชน 

0.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้น า
ชุมชนมีทักษะใน
การท างาน
เพ่ิมข้ึน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง หัวหน้า
ส่วนราชการและผู้น า
ชุมชน 

9. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

งานรัฐพิธี 5,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการ
เฉลิมฉลอง เทิด
พระเกรียติ สดุดี
มหาราชา 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน 
ต าบลโคกตูม 

10. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

100,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน 
ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้
เดินทางไป
ราชการ  

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ 
สมาชิกสภา อบต. 

11. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการส่งเสริม
งานรัฐพิธี
ประเพณี และ
งานส าคัญทาง
ราชการ 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
ส่วนต าบล
พนักงานจ้าง
ประชาชนต าบล
โคกตูม 
ได้เห็น
ความส าคัญของ
วันส าคัญทาง
ราชการและ
ส่งเสริมงานรัฐ
พิธี 

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย 

 
 



 ล าดับ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

12. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลา การ
ปฏิบัติราชการ 
เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน 

2,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มา
รับบริการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
โคกตูม 

ประชาชนผู้มารับ
บริการต าบลโคกตูม 

13. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดเก็บ 
ภาษีเคลื่อนที่ 

20,000.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ือท าให้มี
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
เพ่ิมข้ึน 

จ านวน 10 หมู่บ้าน  

14. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

70,000.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน 
ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้
เดินทางไป
ราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

15. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน 
ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้
เดินทางไป
ราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

 
 
 



ล าดับ 
ที ่  ยุทธศาสตร์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

16. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

120,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน 
ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้
เดินทางไป
ราชการ 

พนักงานส่วนต าบล ครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
พนักงานจ้าง 

17.  การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

50,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน 
ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้
เดินทางไป
ราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

18.  การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

50,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน 
ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้
เดินทางไป
ราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 



 ล าดับ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

19. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน 
ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ
ให้เดินทางไป
ราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

20. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับเกรดถนน
ภายในต าบล 
โคกตูม 

156,200.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ถนนใน
เขต อบต.โคก
ตูม สามารถใช้
งานได้เป็นปกติ 

ถนน ในเขต อบต. 
โคกตูม 

21. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการราง
ระบายน้ า คสล. 
แบบฝาปิดสาย
ทาง บ้านนาง
เสียน ประเสริฐ
สุด - บ้านนางสุข 
นุชผักแว่น หมู่ที ่
3 บ้านโคกรัง 

237,800.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี 
น้ าไม่ท่วมขัง  

ขนาดความกว้างราง
ระบายน้ า 0.30 เมตร 
ความสูงเฉลี่ย 0.50 
เมตรความหนาของ
ท้องรางระบายน้ า 
0.10 เมตร ความหนา
ของฝาปิดราง ระบาย
น้ า 0.125 เมตร 
ความยาวรางระบาย
น้ า 156 เมตรงานรื้อ
ตัดผิวจราจรเดิมและ
วางท่อระบายน้ าพร้อม
เทผิวจราจร คสล. 
และวางท่อระบายน้ า 
ø 0.40 x 1.00 
เมตร จ านวน 2 จุด 

22. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 

0.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ืออบรม
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
อาชีพมีรายได้ 

ประชาชนที่มีความ
สนใจทั้ง 10 หมู่บ้าน 

  



ล าดับ 
ที ่  ยุทธศาสตร์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

23. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 
(การผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าวชุมชน) 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออบรม
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน 

อบรมส่งเสริมและ
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของกลุ่มอาชีพ
ภายในต าบลโคกตูม 

24. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกร 

50,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
กลุ่มเกษตรกร
โดยมีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

อบรม/ศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพทางการเกษตรที่
ประสบความส าเร็จ 

25. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ค่าใช้จ่าย
โครงการปลูกพืช
อายุสั้นหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือปรับปรุง
บ ารุงดินและ
ฟ้ืนฟูสภาพดิน
ให้ดีขึ้น เพื่อลด
การเผาตอชัง
ข้าว 

ฝึกอบรมอาชีพปลูกพืช
อายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวภายในต าบลโคก
ตูม 

26. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ค่าใช้จ่าย
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ขยายเชื้อไตรโค
เดอร์มา 

24,800.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือให้ความรู้ใน
การขยายเชื้อ
ไตรโคเดอร์มา 

1.เด็กและเยาวชน 
อายุ 10 - 25 ปี  
ที่สนใจเกษตรระดับ
หมู่บ้าน  
2.ประชาชนทั่วไปใน
ต าบลโคกตูม 

27. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ค่าใช้จ่าย
โครงการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออบรม
ส่งเสริม
เกษตรกรในการ
วิเคราะห์ดินใน
พ้ืนที่เพ่ือใส่ปุ๋ย
ให้ถูกสูตร 

เกษตรกรภายในต าบล
โคกตูม 

28. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการซ้อม
แผนระงับ
อัคคีภัย 

1,698.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและ
สามารถแก้ไข
อัคคีภัย ได้ท้น
ทางการ  

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

 



ล าดับ 
ที ่  ยุทธศาสตร์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

29. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรมและเพ่ิม
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

2,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้กับ 
อปพร. ทบทวน
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

อปพร. ภายในต าบล 
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

30. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

0.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือฝึกให้ อป
พร. มีความรู้
ความเข้าใจใน
หน้าที่  

ประชาชนทั่วไป 
ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน 50 คน 

31. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการเตรียม
ความพร้อมและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วง
เทศกาลวันปีใหม่ 

5,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
หมู่บ้าน 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม 100 คน 

32. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการเตรียม
ความพร้อมและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ 

5,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ ใน
หมู่บ้าน 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

33. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน  

450,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดตั้งหน่วย
กู้ชีพ อบต. 
โคกตูม และ 
ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

อาสาสมัครกู้ชีพ ทั้ง 
10 หมู่บ้าน 

34. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
และการสวน
สนามวัน อปพร. 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ อปพร.
ต าบลโคกตูมมี
ความพร้อม
เพรียง  

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย 

 
 



ล าดับ 
ที ่  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

35. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย  

5,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ อปพร.
ต าบลโคกตูมมี
ความพร้อมใน
การเกิด 
สาธารณภัย 
อยู่เสมอ 

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย 

36. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
"สถานที่กลาง" 

12,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางของ
อปท.ในเขต
อ าเภอประโคน
ชัยในการ
รวบรวมข้อมูล
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ
ในการให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนอบต.บ้านไทร 
อ าเภอประโคนชัย 

37. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัด 
ท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ 
อบต.โคกตูม 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา
ของ อบต. และ
สร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ของ
เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆ 

ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 



ล าดับ 
ที ่  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

38. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน
ต าบล โคกตูม
พร้อม ทัศนศึกษา
ดูงาน 

0.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ พรบ.
ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและ
เยาชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 
และคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ 2546  

เด็ก เยาวชน กรรมการ
ที่ปรึกษาสภาเด็กและ
เยาวชน และเจ้าหน้าที่ 

39. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

20,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

ผู้สูงอายุภายในต าบล
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

40. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา ชิง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิดา 
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอประโคน
ชัย ในการ
จัดการแข่งขัน
กีฬา ซิงถ้วย
พระราชทาน
พระเทพรัตน
สุดาสยามบรม
ราชกุมารี  

อุดหนุนกิจกรรมกีฬา
ให้แก่อ าเภอประโคน
ชัย ตามโครงการ ?
แข่งขันกีฬาซิงถ้วย
พระราชทานพระเทพ
รัตนสุดาสยามบรมราช
บรมราชกุมารี? 

41. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทาน 
"พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิราลง
กรณฯพระวชิวร
เกล้า เจ้าอยู่หัว" 

15,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุน
ส านักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ในการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอล
ประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช
สยามกุฎราช
กุมาร 

อุดหนุนกิจกรรมกีฬา
ให้แก่อ าเภอประโคน
ชัยโครงการ ?การ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช
ยามกุฎราชกุมาร ? 

 

 
 
 
 



ล าดับ 
ที ่  ยุทธศาสตร์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

42. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่าย
โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 

43. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมขบวนแห่
การแข่งขันกีฬา 
ชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิดา
เจ้ากรม สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส่งนักกีฬาภายใน
ต าบลโคกตูมเข้าร่วม
ขบวนแห่และแข่งขัน
กีฬาประโคนชัยเกมส์ 
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

44. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

6,942,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตต าบล
โคกตูม 

ผู้สูงอายุภายในต าบล
โคกตูม 

45. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

7,200.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ความ
พิการในเขต
ต าบลโคกตูม 

ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพภายในต าบล โคก
ตูม 

46. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  

90,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ในเขต
ต าบลโคกตูม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ต าบล
โคกตูม ที่มีแพทย์
รับรองและท าการ
วินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 



ล าดับ 
ที ่  ยุทธศาสตร์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

47. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

773,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
โคกตูม  

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม 
ได้แก่  
- อาหารกลางวัน  
- ค่าจัดการเรียนการ
สอน  
- ค่าหนังสือเรียน  
- ค่าอุปกรณ์ การเรียน  
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

48. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการทัศน
ศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริม 
ให้เด็กมี
พัฒนาการ 
ทั้ง ๔ ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ - จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญาและ
ให้เด็กได้เรียนรู้
จาก
ประสบการณ์
จริง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.โคกตูม 

 
 
 
 
 
 
 



 ล าดับ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

49. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กได้รู้
ถึงความส าคัญ
ของตนเกี่ยวกับ
สิทธิ หน้าที่ 
ความ
รับผิดชอบ 
ระเบียบวินัย  
ที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
รวมทั้งเพ่ือให้
เด็กได้รับความ
สนุกสนานและ
ความ
เพลิดเพลิน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
และเยาวชนในต าบล
โคกตูม 

50. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเยาวชน
ห่างไกล ยาเสพ
ติด 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออบรมและ
ป้องกันต่อต้าน
ยาเสพติดมิให้
เกิดข้ึนกับเด็ก
และเยาวชน  

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลโคกตูม 

51. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวัน 
โรงเรียน บ้าน
โคกตูม 

644,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน บ้าน
โคกตูม 

52. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวัน 
โรงเรียน บ้าน
ราษฎร์นิยม 

336,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน บ้าน
ราษฎร์นิยม 

 
 



ล าดับ 
ที ่  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

53. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวัน 
โรงเรียน บ้าน
โคกรัง 

476,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน บ้าน
โคกรัง 

54. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวัน 
โรงเรียน บ้าน
หนองตะขบ 

508,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน บ้าน
หนองตะขบ 

55. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหารกลางวัน 
โรงเรียน บ้าน
หนองม่วงพัฒนา 

308,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนที่
ยากจนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน บ้าน
หนองม่วงพัฒนา 

56. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

23,800.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ประเพณีอันดี
งามของไทย
และสืบทอดให้
คงอยู่ต่อไป 
รวมทั้งเพ่ือเป็น
การสร้างความ
สมัครสมาน
สามัคคีในการ
ท ากิจกรรม
ร่วมกันในชุมชน  

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ใน
ต าบลโคกตูม 

  
 
 



ล าดับ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

57. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เข้าร่วมงาน
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
งานเทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก
ประโคนชัย  

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบทอด
และอนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงไว้ 

ประชาชนภาย ใน
ต าบลโคกตูม 

58. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน 
"เทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้ง ชมทุ่ง
นกประโคนชัย" 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุนที่
ท าการปกครอง
อ าเภอประโคน
ชัย ในการจัด
งาน ?งาน
เทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่ง
นกประโคนชัย?  

ประชาชนภายใน
อ าเภอประโคนชัย 

59. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

การจัดงาน
ประเพณี ขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุน
ส านักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ในการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง  

เพ่ืออุดหนุนจังหวัด
บุรีรัมย์ 

60. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณี แห่
เทียนพรรษา 

2,100.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามให้อยู่คู่คน
ไทยตลอดไป 

เพ่ืออุดหนุนอ าเภอ
ประโคนชัย 

61. การพัฒนาด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่าย
โครงการปลูก
ต้นไม้(ท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนที่สีเขียว) 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือฟ้ืนฟูความ
สมดุลให้แก่
ระบบนิเวศ 
ด้วยการรณรงค์ 
และสร้าง
จิตส านึกให้
ประชาชนทุก
คนเข้ามามีส่วน
ร่วม 

ปลูกต้นไม้(ท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว)ฟ้ืนฟู
ความสมดุลให้แก่
ระบบนิเวศ ด้วยการ
รณรงค์ และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชน
ทุกคนเข้ามามีส่วน
ร่วม 

 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 อบต.โคกตูม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ จ านวนเงิน 11,640,200 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
25 โครงการ จ านวนเงิน 10,506,645 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 390,800.00 1 153,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

    

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 7 7,160,963.00 7 7,159,463.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 2,801,500.00 7 2,801,500.00 

การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 9 272,132.00 8 255,332.00 

การพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     

การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ 2 137,350.00 2 137,350.00 

รวม 27 10,762,745.00 25 10,506,645.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โคกตูม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

1. ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

2. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว์ 

50,000.00 47,350.00 47,350.00 2,650.00 

 
 
 



 ล าดับ 
ที ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

3. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 

4. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

5. งานรัฐพิธี 5,000.00 1,500.00 1,500.00 3,500.00 

5. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

3. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

100,000.00 60,568.00 58,768.00 39,432.00 

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการส่งเสริม
งานรัฐพิธีประเพณี 
และงานส าคัญทาง
ราชการ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

7. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

2. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

70,000.00 53,824.00 53,824.00 16,176.00 

8. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

120,000.00 111,228.00 111,228.00 8,772.00 

9. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

50,000.00 5,664.00 5,664.00 44,336.00 

10. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

50,000.00 6,164.00 6,164.00 43,836.00 

11. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

30,000.00 8,184.00 8,184.00 21,816.00 

12. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับเกรดถนน
ภายในต าบลโคกตูม 

156,200.00 153,000.00 153,000.00 3,200.00 

13. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2. โครงการราง
ระบายน้ า คสล. 
แบบฝาปิด สายทาง 
บ้านนางเสียน 
ประเสริฐสุด - บ้าน
นางสุข นุชผักแวน 
หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง 

237,800.00 237,800.00 0.00 0.00 

 



 ล าดับ 
ที ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

14. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

4. โครงการ
เตรียมความ
พร้อมและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วง
เทศกาลวันปี
ใหม่ 

5,000.00 4,995.00 4,995.00 5.00 

15. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

3. โครงการ
เตรียมความ
พร้อมและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ 

5,000.00 4,968.00 4,968.00 32.00 

16. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

1. โครงการ
แพทย์ฉุกเฉิน 

450,000.00 432,000.00 432,000.00 18,000.00 

17. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
สถานที่กลาง 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

18. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

6,942,000.00 6,645,800.00 6,644,300.00 296,200.00 

19. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 

20. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

90,000.00 54,000.00 54,000.00 36,000.00 

 
 
 
 



 ล าดับ 
ที ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

21.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

773,000.00 716,760.00 716,760.00 56,240.00 

22.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้าน
โคกตูม 

644,000.00 548,120.00 548,120.00 95,880.00 

23.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้าน
ราษฎร์นิยม 

336,000.00 297,160.00 297,160.00 38,840.00 

24.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้าน
โคกรัง 

476,000.00 417,020.00 417,020.00 58,980.00 

25.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้าน
หนองตะขบ 

508,000.00 462,440.00 462,440.00 45,560.00 

26.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้าน
หนองม่วง
พัฒนา 

308,000.00 260,000.00 260,000.00 48,000.00 

27.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการเข้า
ร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
งานเทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก
ประโคนชัย 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564   อบต.โคกตูม ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

76 47,595,000 2 394,000 2 390,800 1 153,000 

2.การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

14 444,800 6 134,800     

3.การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

41 10,269,200 19 7,604,898 7 7,160,963 7 7,159,463 

4.การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

58 22,399,400 14 3,230,900 7 2,801,500 7 2,801,500 

5.การพัฒนา
ด้าน
บ้านเมือง 
น่าอยู่
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล้อม 

6 1,290,000 1 20,000     

6.การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร 

24 1,793,000 15 512,000 9 272,132 8 255,332 

 



ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

7.การ
พัฒนาการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด 

3 170,000       

8.การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข
สุขภาพ 

10 705,000 4 370,000 2 137,350 2 137,350 

รวม 232 84,666,400 61 12,266,598 27 10,762,745 25 10,506,645 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 

 
             
ซ. คณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์ ประธานกรรมการ 044-666244 - - 

นายจ ารัส ดุจจานุทัศน์ กรรมการ - ต่อ - 0967542507 - 

นายชัย โกยรัมย ์ กรรมการ - ต่อ - 0857711338 - 

นายศักดิ์ สติพา กรรมการ - ต่อ - 0872497136 - 

นายเฉลิมวิทย์ ปรังประโคน กรรมการ - ต่อ - 0872608264 - 

นายสมบัติ ประหมู่ประถัมย์ กรรมการ - ต่อ - 0821530626 - 

ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ปานเกิด กรรมการ - ต่อ - - - 

นายเอิกเกริก ดียิ่ง กรรมการ - ต่อ - 0810715334 - 

นายสุพิศ ออมนะภา กรรมการ - ต่อ - - - 
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ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ร.ต.ท.บรรจง เพ็งประโคน กรรมการ - ต่อ - - - 

นางพนิดา พวงดาว กรรมการ - ต่อ - - - 

นายสุรสิทธิ์ จิตหนักแน่น กรรมการ - ต่อ - - - 

นายหาญ พริ้งเพราะ กรรมการ - ต่อ - - - 

นายจ านงค์ ชาวนา กรรมการ - ต่อ - 0989732765 - 

นายชา ขันทอง กรรมการ - ต่อ - - - 

นายปุรินทร์ บุรีภักดี กรรมการและ
เลขานุการ 

044666244 
ต่อ - 

- - 

นางภัทรา ชาญประโคน ผู้ช่วยเลขานุการ 044666244 
ต่อ - 

0874476556 - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอิทธิพร ปลีนารัมย์ กรรมการ - ต่อ - - - 

นายอิทธิพงษ์ เพ็งเพชร กรรมการ - ต่อ - - - 

นายสัมฤทธิ์ บุตรสาลี กรรมการ - ต่อ - - - 

นายสุครีพ เสาโร กรรมการ - ต่อ - - - 

นายค าภี โล่บุญ กรรมการ - ต่อ - - - 

ร.ต.ท.บรรจง เพ็งประโคน กรรมการ - ต่อ - - - 

นางพนิดา พวงดาว กรรมการ - ต่อ - - - 

นายศุภณัฐ พ่ึงงาม กรรมการ - ต่อ - - - 

นายสุวิทย์ นามมุ่งคุณ กรรมการ - - - 

นายปุรินทร์ บุรีภักดี ประธานกรรมการ 044666244 
ต่อ - 

0814707774 - 

นางภัทรา ชาญประโคน กรรมการและ
เลขานุการ 

044666244 
ต่อ - 

0874476556 - 

 
 
 
 
 



 
 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายปุรินทร์  บุรีภักดี ประธานกรรมการ 044666244 0814707774 - 

นายรังสรรค์  อูบแก้ว กรรมการ 044666244 
ต่อ - 

- - 

นางสาวพนัส  สิงห์ประโคน กรรมการ - ต่อ - - - 

นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์ กรรมการ 044666244 
ต่อ - 

0872541932 - 

นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ กรรมการ 044666244 
ต่อ - 

- - 

นางเทียม  ชาวนา กรรมการ - ต่อ - - - 

นางสอ ค าสัย กรรมการ - ต่อ - 0966801061 - 

นายจ านงค์  ชาวนา กรรมการ - ต่อ - 0989732765 - 

นางภัทรา ชาญประโคน กรรมการและ
เลขานุการ 

044666244 
ต่อ - 

0874476556 - 

นางสาวนันท์นภัส เสนาราช ผู้ช่วยเลขานุการ 044666244 
ต่อ - 

0985362451 - 

 

  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.โคกตูมทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม 2564 
 
 
 
      นายกอบต.โคกตูม 
        ข้อมูล ณ 30  ธันวาคม 2564 


